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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 16729/ΔΚΠ 145
(1)
Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Τα−
μείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)
και διάθεση των πόρων του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 206/Α΄).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
όπως ισχύει.
γ) Του Ν.Δ. 2957/1954 «Θεωρούμενες ως Δημόσιες
Επενδύσεις κ.λπ.», όπως ισχύει.

δ) Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Της από 29/8/07 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους
πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205/Α΄), όπως κυρώ−
θηκε με το Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν.3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α΄).
στ) Του Ν.Δ. 1265/72 «Περί ελέγχου των δαπανών του
κράτους, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.» (ΦΕΚ 197/Α΄)
ζ) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α΄).
η) Του Π.Δ. 227/2007 «Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού
Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)»
(ΦΕΚ 259/Α΄).
θ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής...» (ΦΕΚ 213/
Α΄) και του ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
ι) Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 1642/Β΄).
κ) Την ΚΥΑ 57690/ΔΕ−7903/17−12−2010 «Τακτοποίηση
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οι−
κονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου και
ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 2265/Β΄).
λ) Την εγκύκλιο Οδηγιών κατάρτισης και χρηματοδό−
τησης του ΠΔΕ 2011.
2. Την ανάγκη άμεσης εκκαθάρισης του Ε.Τ.Α.Ε.Α, προ−
κειμένου τα ταμειακά υπόλοιπα του Ταμείου να διατε−
θούν για την υλοποίηση του σκοπού των δωρεών για
την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του 2007.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκκαθάριση του ΕΤΑΕΑ
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την Επω−
νυμία «Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
(Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που ιδρύθηκε με την από 29/8/07 Πράξη Νο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικο−
νομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»
(ΦΕΚ 205/Α΄), όπως κυρώθηκε με το Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ
289/Α΄), τίθεται από την 1.1.2011, ημερομηνία κατάργη−
σης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3895/10 (ΦΕΚ
206/Α΄), υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
2. Ως εκκαθαριστής ορίζεται η Παναγιώτα Μητροπού−
λου του Αθανασίου, Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού, βαθμού
Α, Προϊσταμένη του Τμήματος Τριτογενούς Τομέα της
Δ/νσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Οικονο−
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η θητεία
του εκκαθαριστή λήγει με την περάτωση της εκκαθά−
ρισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι
31.05.2011. Έδρα του εκκαθαριστή ορίζεται γραφείο του
4ου ορόφου του επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8
κτιρίου στην Αθήνα.
3. Για την επίσπευση του σκοπού της εκκαθάρισης
ορίζεται ως βοηθός του εκκαθαριστή, η μόνιμη υπάλλη−
λος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Ελεούσα Ψύχα του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού, βαθμού Β΄.
4. Ως αρμοδιότητες του εκκαθαριστή ορίζονται:
α) Η διεξαγωγή πλήρους οικονομικού ελέγχου του
οικονομικού έτους 2010, με κατάρτιση απολογισμού και
ισολογισμού για το έτος αυτό.
β) Η πλήρης καταγραφή των ανειλημμένων οικονομι−
κών υποχρεώσεων του Ταμείου που δεν έχουν ολοκλη−
ρωθεί μέχρι της καταργήσεως του.
γ) Η πλήρης καταγραφή της τυχόν κινητής και ακίνη−
της περιουσίας του Ταμείου.
δ) Ότι επιπλέον θεωρηθεί αναγκαίο για την πλήρη
εκκαθάριση του Ταμείου.
ε) Η υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών Έκθεσης
πεπραγμένων για όλα τα ανωτέρω, μαζί με τους απο−
λογισμούς και ισολογισμούς των ετών 2009 και 2010.
στ) Η ευθύνη για την διαφύλαξη του υπάρχοντος αρχεί−
ου του ΕΤΑΕΑ μέχρι την παράδοση του στο Υπουργείο
Οικονομικών, με την περάτωση των εργασιών του.
ζ) Η μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών ΚΑ
250107923 «Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων» και
ΚΑ 26107916 «Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης»
του ΕΤΑΕΑ στον λογαριασμό GR980100023 000000
2341103053 «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων» που
συνεστήθη με την 2/53006/Α0024/27.08.2007 (ΦΕΚ 1722/
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η περάτωση των εργασιών, καθώς και η υποβολή
των πεπραγμένων του εκκαθαριστή στον Υπουργό Οι−
κονομικών πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την
31.5.2011.

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με κοινοποίηση
του αιτήματος αυτού στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ).
β) Η Δ/νση Δ24 μεταφέρει το αιτούμενο συνολικό ποσό
ανά ΣΑ από τον λογαριασμό GR 980100023 000000
2341103053 «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων», στον
οποίο μεταφέρονται τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΤΑΕΑ
όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παρ. 4ζ, της παρούσας
απόφασης, στον λογαριασμό 2348001 «ΕΔ −Συνεισφορές
Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης», που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
γ) Η Δ/νση Δ24, τη σχετική εντολή της προς την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, την κοινοποιεί και στη Δ/νση Δημο−
σίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.
δ) Η Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ προ−
βαίνει στη μεταφορά συνεισφοράς με χρέωση του Λο−
γαριασμού 2348001 και πίστωση των λογαριασμών των
έργων της αντίστοιχης Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ).
ε) Ο φορέας εκτέλεσης ενημερώνει τη Δ/νση Δημοσί−
ων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την ολοκλήρωση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκάστου έργου,
καθώς και για το υπόλοιπο το λογαριασμού του. Στη συ−
νέχεια το αδιάθετο υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέ−
ρεται με εντολή της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠΟΙΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαρια−
σμό 2348001, με δυνατότητα επαναδιάθεσης στα λοιπά
έργα της κατηγορίας αυτής, εφ’ όσον απαιτηθεί.
στ) Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων τα αδιά−
θετα υπόλοιπα των λογαριασμών τους μεταφέρονται
με εντολή της Δ/νσης Δημ. Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ
από τον Λογαριασμό 2348001 στον Λογ. GR 980100023
000000 2341103053 «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλή−
κτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Άρθρο 2
Διάθεση των πόρων του ΕΤΑΕΑ και χρηματοδότηση
έργων αποκατάστασης πυροπλήκτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μετά την κατάργηση του ΕΤΑΕΑ, η χρηματοδότηση
των έργων που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα εξακολου−
θήσει να γίνεται με τη διαδικασία της συνεισφοράς τρί−
των μέσω του ΠΔΕ, μέχρι του ύψους των εγκεκριμένων
προϋπολογισμών τους, ως εξής:
α) Οι Φορείς εκτέλεσης των έργων υποβάλλουν αίτη−
μα χρηματοδότησης ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) και
ανά έργο προς τη Δ/νση Δ24 «Λογαριασμών Δημοσίου»

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθ. ΠΟΛ.1088
(2)
Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
ν.3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή
των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, όπως ισχύει
(ΦΕΚ Α΄ 253).
β. Των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του
ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).
γ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς
και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ Α΄ 151).
δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998
(ΦΕΚ Α΄ 81).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε. Τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του ν. 3888/2010
(ΦΕΚ Α΄ 175).
2. Την ΠΟΛ 1072/8−4−2011 (ΦΕΚ Β΄/577) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «΄Ελεγχος φορολογικών υπο−
θέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών
βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.
3. Tην ΠΟΛ 1066/4−4−2011 (ΦΕΚ Β΄/647) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν. 3888/2010».
4. Τις αριθ. 1105941/1845/ΔΕ−Α/ΠΟΛ 1130/6.11.2007 (ΦΕΚ
Β΄/2217) και 1028045/1232/ΔΕ−Α/ΠΟΛ 1035/11.3.2009 (ΦΕΚ
Β΄/503) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υπο−
βάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13
έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών».
5. Την αριθ. 1146405/ΔΕ−Β΄/14−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1829)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός
της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.
και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
6. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο
δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, καθώς και του
τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.
7. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1725)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικο−
νομικού έτους 2008 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004,
εκτός αυτών για τις οποίες ήδη έχει καθορισθεί το δείγ−
μα ελέγχου με την απόφαση 1028045/1232/ΔΕ−Α/ΠΟΛ
1035/11.3.2009, καθώς και τις δηλώσεις φορολογίας ει−
σοδήματος οικονομικού έτους 2009 που έχουν υποβλη−
θεί σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις ελέγχονται
ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις
διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποί−
ων τα δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους
αριθμούς 11, 21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των δηλωθέ−
ντων ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων πώλησης
εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί επιχειρήσεων
αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αμιγώς ελευθέρων
επαγγελματιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και επί
μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παρα−
γωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή επί ελευθέ−
ρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής
προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών τα εκατόν είκοσι
χιλιάδες (120.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριο−
τήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα
από την παροχή υπηρεσιών ή το ελευθέριο επάγγελμα
υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
Επίσης, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2010 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα
με τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3296/2004 ελέγχονται
κατά τα ως άνω οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποί−
ων τα δύο τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. λήγουν στους
αριθμούς 11, 21, 31, 41 και 51 και το σύνολο των δηλωθέ−
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ντων ακαθάριστων εσόδων επί επιχειρήσεων πώλησης
εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επί επιχειρήσεων
αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή επί αμιγώς ελευθέρων
επαγγελματιών τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και επί
μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παρα−
γωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ή επί ελευθέ−
ρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής
προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών τα εκατόν είκοσι
χιλιάδες (120.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριο−
τήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα
από την παροχή υπηρεσιών ή το ελευθέριο επάγγελμα
υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προη−
γούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους
επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και
οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθη−
καν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3296/2004 και
αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους
ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περι−
όδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των δια−
τάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988.
3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες
κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού
ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις
της απόφασης ΠΟΛ 1072/8−4−2011, όπως αυτή ισχύει.
4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορο−
λογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις
και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υπο−
βολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν.
3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει
των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυ−
χόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από
τακτικό έλεγχο.
5. Από τις επιλεγείσες προς έλεγχο με την παρούσα
απόφαση δηλώσεις εξαιρούνται αυτές που έχουν κάνει
αποδεκτό το εκκαθαριστικό σημείωμα της παραγράφου 1
του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 και δεν εμπίπτουν στις δι−
ατάξεις της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1066/4−4−2011.
6. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελε−
γκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς
την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζο−
νται με την παρούσα απόφαση.
7. Για τις επιλεχθείσες προς έλεγχο με την παρούσα
απόφαση δηλώσεις οικονομικού έτους 2010, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του
ν.3296/2004, όπως ισχύει.
8. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρ−
μόζονται και επί δηλώσεων οικονομικού έτους 2010, οι
οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1−13 του ν.
3888/2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 του νόμου αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Δ12/οικ/3193
(3)
Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφω−
να με το Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγε−
θύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων
τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του
Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες
με απόφαση του Υπουργού τ. ΠΕΧΩΔΕ, που εκδίδεται
μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών
της Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΤΕΕ, εγκρίνεται, με
βάση τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές, Κανονι−
σμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
για μελέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 2 του Ν. 3316/2005.
2. Τα με αριθμ. πρωτ. 218951/18−9−2009, 146403/15−3−
2010 και 147256/13−5−2010 έγγραφα της Δ/νσης Τοπο−
γραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με το οποία υποβλήθηκε στην Δ/νση Δ12
σχέδιο Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου
να γίνει η σχετική προώθηση για έγκρισή του και έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 27282/20−10−2010 έγγραφο του
Τ.Ε.Ε, με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του
επί του σχεδίου Κανονισμού Κανονισμού Προεκτιμώμε−
νων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες
Αναδασμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
4. Ότι οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές θα εξα−
κολουθούν να ισχύουν, εκτός αν εξειδικεύονται στον
υπόψη Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών.
5. Τις από 4−11−2010 (Πράξη: 107, συνεδρία 27) και 17−
02−2011 (Πράξη: 28, συνεδρία 6) γνωμοδοτήσεις του Συμ−
βουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών)
και επειδή:
1. Η πληρωμή των υπόψη εργασιών γίνεται σύμφωνα
με τα εγκεκριμένα τιμολόγια, όπως αυτά ισχύουν μέχρι
σήμερα και ειδικότερα:
• της υπ’ αριθμ. 275211/15−3−1995 (ΦΕΚ 222Β/28−3−1995)
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
• του ΠΔ 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε από το Π.Δ. 515/89, για αμοιβές εργασιών όπου
αυτές αναφέρονται στην παραπάνω υπουργική απόφα−
ση του Υπουργού Γεωργίας.
2. Ότι με τον υπό έγκριση Κανονισμό Προεκτιμώμε−
νων Αμοιβών θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα που
υπάρχουν στους προϋπολογισμούς των μελετών Ανα−
δασμών (ενιαίος προϋπολογισμός, αναθεώρηση με τκ,
τιμολόγηση των εργασιών για τις οποίες δεν υπήρχε
μέχρι σήμερα τιμολόγηση, αποσαφήνιση σημείων όπου
υπήρχαν προβλήματα ερμηνείας σχετικά με τις αμοιβές
ορισμένων εργασιών κ.λπ.).

3. Ότι η παρούσα Απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον
Κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον κατωτέρω Κανονισμό Προεκτιμωμέ−
νων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών:
Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με
το Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των
Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων»
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την
υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση για τον
υπολογισμό των Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών του Αναδασμού, (Ν.674/77 «Περί Αναδασμού
κλπ.») στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 3316/2005.
2. Οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές θα εξα−
κολουθούν να ισχύουν εκτός αν εξειδικεύονται στον
υπόψη Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών.
Ειδικότερα, η εκπόνηση των εργασιών Αναδασμού θα
είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
α) Την υπ’ αριθμ. 275211/15−3−95 (ΦΕΚ 222Β/28−3−1995)
Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Τεχνικές Προδιαγραφές
για τις Εργασίες Αναδασμού).
β) Το Π.Δ. 696/74 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα) και όπου αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ.
275211/15−3−1995 υπουργική απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας (π.χ. προδιαγραφές μετρήσεων κατά περί−
πτωση).
γ) Τον Κανονισμό Τοπογραφικών Εργασιών του Υπουρ−
γείου Γεωργίας (1954).
3. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές της μελέτης του Ανα−
δασμού που αναφέρονται στα επόμενα στάδια (άρ−
θρα), προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου των
ακολούθων εργασιών, χωρίς την καταβολή πρόσθετης
αμοιβής:
α) Αναγνώριση και προμήθεια των στοιχείων της υφι−
στάμενης στην περιοχή τοπογραφικής υποδομής (συ−
ντεταγμένες και υψόμετρα τριγωνομετρικών σημείων
της Γ.Υ.Σ ή άλλων φορέων του Δημοσίου (κατά υπόδειξη
της Υπηρεσίας), υψόμετρα χωροσταθμικών αφετηριών,
Διαγράμματα απαλλοτριώσεων (ΟΣΕ, Εθνικοί δρόμοι,
κ.λπ.), Συνοικισμών, κ.λπ.).
β) Έλεγχος αξιοπιστίας/συμβατότητας των ως άνω
στοιχείων.
γ) Σύνταξη των κτηματολογικών στοιχείων (Διαγράμ−
ματα και Πίνακες, καθώς και ενδιάμεσα στοιχεία), που
είναι απαραίτητα από τις διαδικασίες του Ν. 674/77
«Περί Αναδασμού» καθώς και διορθώσεις αυτών που
προκύπτουν μετά από αποφάσεις των Επιτροπών Ανα−
δασμού ή Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οποιαδήποτε
βοηθητικά στοιχεία (Διαγράμματα, Πίνακες, υπολογισμοί
κ.λπ.), όπως πίνακες μεταβολών Παλαιού Κτηματικού
Καθεστώτος (Π.Κ.Κ.), Συγκριτικοί Πίνακες Επαναμετρή−
σεων Αγροτεμαχίων Π.Κ.Κ κ.λπ.
4. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 7 του
άρθρου 4 του Ν. 3316/05, οι ενιαίες τιμές των προε−
κτιμωμένων αμοιβών της μελέτης του Αναδασμού ανά
μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και
οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών,
υπολογίζονται από την σχέση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α = (τκ) * Σ(Φ) [€]
όπου:
(τκ): ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 της υπ’ αριθμ.
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9−8−2005 απόφασης του Υπουργού τ.
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής, όπως
καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντί−
στοιχα άρθρα συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα
κάθε αντικειμένου.
Στην ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(Φ)
περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης
σε ψηφιακά αρχεία, καθώς και σε έντυπη μορφή και σε
αριθμό αντιγράφων όπως αυτός καθορίζεται στην ειδική
αναφορά στα επί μέρους άρθρα.
Άρθρο 2
Τριγωνισμός
1. Για τον Τριγωνισμό ισχύουν οι τιμές, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο ΤΟΠ.2 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/
ο/1257/9−8−2005 Απόφασης του Υπουργού τ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7
του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».
Άρθρο 3
Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου−
κτηματογράφηση
Α) Επίγεια μέθοδος
1. Για την τοπογραφική αποτύπωση του εδάφους, τη
λήψη στοιχείων, χαρακτηριστικών και υψομετρικών ση−
μείων και λεπτομερειών του εδάφους, την εξακρίβωση
και αποτύπωση κτηματογραφικών λεπτομερειών, τον
υπολογισμό όλων των σημείων και τη μεταφορά τους
στο αντίστοιχο διάγραμμα με βάση τις συντεταγμένες
τους, τη σύνθεση του σχεδίου, τη χάραξη καμπυλών,
την αρίθμηση των ιδιοκτησιών, την αναλυτική εμβαδομέ−
τρησή τους, την εκτύπωση του σχεδίου, τη σύνταξη των
κτηματολογικών πινάκων: α) Εμβαδομετρικού, β) Ιδιοκτη−
τών (αλφαβητικός), γ) Κτηματολογικού (Αριθμητικός),
δ) Αποσπάσματος Κτηματολογικού Πίνακα (σύμφωνα
με τα υποδείγματα της Υπηρεσίας), την δημιουργία
και παράδοση ψηφιακού αρχείου των προαναφερό−
μενων κτηματολογικών πινάκων μορφής σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των διαγραμμάτων
μορφής DXF (ενιαίου ψηφιακού αρχείου και αρχείου
με τις αναφορές εκτύπωσής του (πινακίδες)) και με
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, καθώς και την ψηφιακή παράδοση όλων
των σε αναλογική μορφή παραδοτέων, όπως αυτά κα−
θορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
275211/15−3−95 υπουργικής απόφασης του Υπουργού Γε−
ωργίας, όπως τεύχος μετρήσεων − σχετικά διαγράμματα
φακέλου αποτύπωσης), την παράδοση μιας διαφάνειας
και τεσσάρων (4) κοινών φωτοτυπιών του Κ/Τ διαγράμ−
ματος, τεσσάρων (4) αντιτύπων των Κ/Τ πινάκων και
των παραπάνω ψηφιακών αρχείων σε CD, DVD κ.λπ.
σε δύο (2) αντίγραφα, για κάθε στρέμμα κτηματογρα−
φούμενου εδάφους ιδιοκτησιών και αγροτικών δρόμων
που θα είναι αντικείμενο της αναδιανεμητέας έκτασης,
εξαιρουμένων των επαρχιακών δρόμων και των ρεμάτων
πλάτους μεγαλύτερο των είκοσι (20) μέτρων, καθώς
και των απαλλοτριούμενων εκτάσεων (εθνικοί δρόμοι,
ΟΣΕ κλπ), συμπεριλαμβανομένης: της πολυγωνομετρίας,
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σημείων οριζοντιογραφικού ελέγχου, της χωροστάθ−
μησης (Τριγωνομετρική), της αμοιβής του οριοδείκτη
και υπάρχοντος του τριγωνομετρικού δικτύου, οι τιμές
ορίζονται ανά στρέμμα:
Για κλίμακα 1:5.000 16,00 Ευρώ
Για κλίμακα 1:2.000 20,00 Ευρώ
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που μετά από
αίτημα του Αναδόχου, εγκριθεί από την Υπηρεσία η
μέθοδος του G.P.S. για τις μετρήσεις της τοπογραφικής
αποτύπωσης − κτηματογράφησης αντί αυτής της ταχυ−
μετρικής μεθόδου, θα πρέπει στα παραδοτέα στοιχεία
να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ιδρυθέντα πο−
λυγωνομετρικά σημεία αμοιβαίας ορατότητας.
1.1 Για επαρχιακούς δρόμους, ρέματα κ.λπ. με πλάτος
μεγαλύτερο των είκοσι (20) μέτρων, όπου δεν υφίστα−
νται διαγράμματα απαλλοτριώσεων και περιλαμβά−
νονται στην παραπάνω κτηματογράφηση, δεν κατα−
βάλλεται πρόσθετη αμοιβή εφόσον εκτελείται μόνο η
περιμετρική αποτύπωση αυτών, μέσω της αποτύπωσης
των ορίων των ιδιοκτησιών.
1.2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ−ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Για την εξακρίβωση, και την εφαρμογή επί του εδά−
φους των γραμμών απαλλοτριώσεων (Εθνικοί δρόμοι,
Ο.Σ.Ε. κ.λ.π), καθώς και της περιμέτρου του Συνοικισμού,
των Δασικών εκτάσεων κ.λ.π., με την προσαρμογή αυτών
στο ισχύον Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο, συμπερι−
λαμβανομένων και των τυχόν μεταβολών (όρια, έκταση
κ.λπ.) των τεμαχίων του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώ−
τος (Π.Κ.Κ.) που τέμνονται από τις εν λόγω γραμμές για
την περίπτωση που έχει προηγηθεί η αποτύπωση,
η τιμή ορίζεται σε 25,00 Ευρώ ανά 100 μ. μήκους εφαρ−
μογής.
2. Για εκτάσεις Αγροκτημάτων που γίνεται μόνο η
επίγεια αποτύπωση συμπεριλαμβανομένων και όλων
των χαρακτηριστικών στοιχείων (κτίσματα, φυτείες,
γεωτρήσεις, δρόμοι κ.λπ.), τα δε όρια και τα εμβαδά
των αγροτεμαχίων, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των
ιδιοκτητών επικαιροποιημένα ή όχι που αναρτώνται
σύμφωνα με την διαδικασία της παραγρ. 1, του άρ−
θρου 10 του Ν. 674/77 προκύπτοντα από στοιχεία πα−
λαιών εργασιών (Διανομών, Αναδασμών κ.λπ.), για τα
ίδια παραδοτέα στοιχεία (αναλογικά − ψηφιακά) και με
τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του παρόντος
άρθρου και συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης
των κτηματολογικών πινάκων της διανομής, καθώς και
της προσαρμογής των διαγραμμάτων της διανομής στο
ισχύον Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (γεωαναφορά),
η τιμή ορίζεται ανά στρέμμα:
Για κλίμακα 1:5.000 10,00 Ευρώ
Για κλίμακα 1:2.000 12,00 Ευρώ.
3. Για εκτάσεις αγροκτημάτων Αναδασμών που τα
στοιχεία (διαγράμματα, πίνακες) του Π.Κ.Κ. αναρτώνται
σύμφωνα με την διαδικασία της παραγρ. 1 του άρθρου 10
του Ν. 674/77, από προγενέστερες εργασίες Διανομών ή
Αναδασμών (χωρίς αποτύπωση), συμπεριλαμβανομένης
της ψηφιοποίησης των κτηματολογικών πινάκων της
διανομής, καθώς και της προσαρμογής των διαγραμμά−
των της διανομής στο ισχύον Κρατικό Τριγωνομετρικό
Δίκτυο (γεωαναφορά), της δημιουργίας − ολοκλήρωσης
των στοιχείων για την ανάρτηση (διαγράμματα, πίνακες
κ.λπ.) και της παράδοσης των στοιχείων σε αναλογική
και ψηφιακή μορφή, η τιμή ορίζεται ανά τεμάχιο σε 1,00
Ευρώ με ελάχιστη αμοιβή τα 1.500,00 Ευρώ.
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Στην περίπτωση που συνέχεια ακολουθήσει επίγεια
αποτύπωση, ισχύουν μόνο οι τιμές της παραγρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
Στις τιμές των παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
περιλαμβάνονται και τα διορθωμένα οριστικά διαγράμ−
ματα και κτηματολογικοί πίνακες του Π.Κ.Κ. (σύμφωνα
με τα υποδείγματα της Υπηρεσίας), τόσο σε αναλογική,
όσο και σε ψηφιακή μορφή, που προκύπτουν μετά την
εκδίκαση των ενστάσεων από την Επιτροπή Αναδασμού
(Ε.Α.), τα οποία αναρτώνται κατ‘ εφαρμογή της παραγρ.
3 του άρθρου 10 «Εκκαθάρισις δικαιωμάτων Κτηματιών»
του Ν. 674/77.
4. Για τυχόν μεμονωμένα κληροτεμάχια Διανομών που
δεν περιελήφθησαν στις διαδικασίες των παραγράφων
2 και 3 του παρόντος άρθρου, για κάθε ψηφιοποίηση
κληροτεμαχίου Διανομής, η τιμή ορίζεται σε 0,80 Ευρώ
ανά κληροτεμάχιο.
5. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε
καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται
κατά:
4,00 Ευρώ ανά στρέμμα για κλίμακα 1:5.000 και
6,00 Ευρώ για κλίμακα 1:2.000.
6. Στις περιπτώσεις που κατά το στάδιο της αποτύ−
πωσης (μετά από απόφαση της Ε.Α. ή της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων (Ε.Ε.)), απαιτείται η αρίθμηση επί των
δένδρων, η αποτύπωσή τους, ο χαρακτηρισμός τους, η
απόδοσή τους επί του κτηματολογικού διαγράμματος
και η σύνταξη πινάκων δένδρων σύμφωνα με υπόδειγμα
της υπηρεσίας και η παράδοση των σχετικών αναλο−
γικών − ψηφιακών στοιχείων, η τιμή ορίζεται σε 1,00
Ευρώ ανά δένδρο.
7. Η μόνιμη σήμανση των στάσεων (ορόσημα), σύμ−
φωνα με τις προδιαγραφές και με οπλισμένο σκυρόδε−
μα αμείβεται επιπλέον με 25,00 Ευρώ για κάθε μόνιμη
σήμανση, στην περίπτωση που η σήμανση γίνει επί
συμπαγούς βράχου, χωρίς κατασκευή βάθρου η τιμή
ορίζεται σε 10,00 Ευρώ ανά ορόσημο (όπως στο συνημ−
μένο υπόδειγμα−Σχήμα 2).
Η τελική απόφαση της μορφής της σήμανσης θα λαμ−
βάνεται από την Υπηρεσία (επιβλέποντα κ.λπ.).
Β) Φωτογραμμετρική μέθοδος
1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
1.1. Για την λήψη φωτοσταθερών σημείων και την πα−
ράδοση των σχετικών στοιχείων τόσο σε αναλογική,
όσο και σε ψηφιακή μορφή, η τιμή ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο ΤΟΠ.10 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9−8−2005
Απόφασης του Υπουργού τ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
1.2. Σε περίπτωση μόνιμης σήμανσης των φωτοστα−
θερών σημείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αυτή
αμείβεται με 25,00 Ευρώ για κάθε μόνιμη σήμανση.
1.3. Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ψηφια−
κών φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και την παρά−
δοση των σχετικών στοιχείων τόσο σε αναλογική, όσο
και σε ψηφιακή μορφή, η τιμή ορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο ΤΟΠ.11 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9−8−2005
Απόφασης του Υπουργού τ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ − ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
2.1 Για τον έλεγχο, διόρθωση και συμπλήρωση των
φωτογραμμετρικών υποβάθρων με τις ελλείπουσες λε−
πτομέρειες, την επαλήθευση και συμπλήρωση των ορίων
των ιδιοκτησιών με επίγειες μεθόδους, την χάραξη των
καμπυλών, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών, δρόμων κ.λπ.
και των ορίων τους, την αναλυτική εμβαδομέτρησή τους,

την εκτύπωση του σχεδίου, τη σύνταξη αριθμητικών και
αλφαβητικών κτηματολογικών πινάκων (σύμφωνα με τα
υποδείγματα της Υπηρεσίας), όπως αναλυτικά αναφέρο−
νται στην παράγραφο Α.1, την δημιουργία και παράδοση
ψηφιακού αρχείου των προαναφερόμενων κτηματολο−
γικών πινάκων μορφής σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας και των διαγραμμάτων μορφής DXF (ενιαίου
ψηφιακού αρχείου και αρχείου με τις αναφορές εκτύ−
πωσής του (πινακίδες)) και με τεχνικές προδιαγραφές
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και
την ψηφιακή παράδοση όλων των σε αναλογική μορφή
παραδοτέων, όπως αυτά καθορίζονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 275211/15−3−95 υπουργικής
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, την παράδοση μιας
διαφάνειας και 4 κοινών φωτοτυπιών του Κ/Τ διαγράμ−
ματος, 4 αντιτύπων των Κ/Τ πινάκων και των παραπάνω
ψηφιακών αρχείων σε CD, DVD κ.λπ. σε δύο αντίγραφα,
για κάθε στρέμμα κτηματογραφούμενου εδάφους υπάρ−
χοντος του τριγωνομετρικού δικτύου, οι τιμές ορίζονται
στο 70% της επίγειας μεθόδου.
Στην εν λόγω τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή για την
προμήθεια των φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και
η αμοιβή του οριοδείκτη.
2.2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πολυγωνικών οδεύ−
σεων, ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, θα κατα−
βάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή που ορίζεται από το άρθρο
ΤΟΠ.3 υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9−8−2005 Απόφασης του
Υπουργού τ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2.3. Η μόνιμη σήμανση των στάσεων (ορόσημα), σύμ−
φωνα με τις προδιαγραφές, αμείβεται με 25,00 Ευρώ
για κάθε μόνιμη σήμανση.
2.4 Στις περιπτώσεις που, έπειτα από απόφαση της
Επιτροπής Αναδασμού, απαιτείται η αρίθμηση επί των
δένδρων, χαρακτηρισμός τους, η με οποιονδήποτε τρό−
πο απόδοσή τους επί του κτηματολογικού διαγράμμα−
τος, και η σύνταξη πινάκων δένδρων, σύμφωνα με τα
υποδείγματα της Υπηρεσίας, η τιμή ορίζεται σε 1,00
Ευρώ ανά δένδρο.
Άρθρο 4
Διάταξις και διαχωρισμός νέων κτημάτων
1. Για τη μελέτη του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος
(Ν.Κ.Κ.) που θα προκύψει σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Επιτροπής Αναδασμού (Ε.Α.), με διάταξη και διαχωρισμό
των εγγείων ιδιοκτησιών (κτημάτων), χωρίς κλήρωση ή
μετά από κλήρωση (Ν.674/77 “Περί αναδασμού κ.λπ.” άρ−
θρο 13), την εμβαδομέτρηση των ζωνών κατά κατηγορία
εδάφους, τον υπολογισμό των πλασματικών εμβαδών
των ιδιοκτησιών και των δένδρων, τη μείωση αυτών
λόγω των τεχνικών έργων, τη συνολική μελέτη διανομής
των ιδιοκτησιών σε κανονικά σχήματα, τη σύνταξη του
τελικού κτηματογραφικού διαγράμματος και των νέων
κτηματολογικών πινάκων, σύμφωνα με τα υποδείγματα
της Τοπογραφικής Υπηρεσίας, καθώς και την σύνταξη
των κυρωμένων στοιχείων του Ν.Κ.Κ (μετά τον έλεγχο
των στοιχείων και την παρέλευση της προθεσμίας για
τυχόν αναπομπή, άρθρο 15 του Ν. 674/77), την δημιουρ−
γία και παράδοση ψηφιακού αρχείου των προαναφε−
ρόμενων κτηματολογικών πινάκων μορφής σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μορφής και των δια−
γραμμάτων μορφής DXF (ενιαίου ψηφιακού αρχείου και
αρχείου με τις αναφορές εκτύπωσής του (πινακίδες)) και
με τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις υποδείξεις
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της Υπηρεσίας, καθώς και την ψηφιακή παράδοση όλων
των σε αναλογική μορφή παραδοτέων, με την παράδοση
μιας διαφάνειας και τεσσάρων (4) κοινών φωτοτυπιών
του διαγράμματος, τεσσάρων (4) αντιτύπων των Κτημα−
τολογικών Πινάκων και των παραπάνω ψηφιακών αρχεί−
ων σε CD, DVD κ.λπ. σε δύο αντίγραφα, η τιμή ορίζεται
ανά μελετούμενη νέα ιδιοκτησία σε 54,00 Ευρώ ανά
τεμάχιο ιδιοκτήτη, καθώς και των θυλάκων−περιοχών
εντός του περιμετρικού ορίου του Αναδασμού και για
τα κτηματολογικά στοιχεία του Ν.Κ.Κ. που αναρτώνται
για πρώτη φορά (1η ανάρτηση του Ν.Κ.Κ. (παρ.5 άρθ.13
του Ν. 674/77 «Περί αναδασμού κ.λπ.»)).
2. Σε περίπτωση αναδιανομής των ιδιοκτησιών που δεν
οφείλεται σε λάθος του μελετητή, αλλά γίνεται μετά
από απόφαση της Ε.Α., η τιμή ορίζεται σε 17,00 Ευρώ ανά
τεμάχιο ιδιοκτησίας (κτηματία – ιδιοκτήτη) του οποίου
η πραγματική έκταση ή το σχήμα αλλάζουν με οποι−
ονδήποτε τρόπο (όχι απλή μετακίνηση του τεμαχίου
κατά θέση−χωρίς αλλαγή σχήματος και διαστάσεων)
και κατά ανώτατο όριο μέχρι του 70% των τεμαχίων
της 1ης ανάρτησης του Ν.Κ.Κ., συμπεριλαμβανομένων και
των διορθώσεων από την διαδικασία της Αναπομπής
και Κύρωσης.
3. Στις τιμές των παραγρ. 1 και 2 εκτός από τα δι−
αγράμματα και τους πίνακες της 1ης ανάρτησης του
Ν.Κ.Κ. περιλαμβάνονται:
α) όλα τα διορθωμένα διαγράμματα και κτηματολο−
γικοί πίνακες (σύμφωνα με τα υποδείγματα της Υπηρε−
σίας), τόσο σε αναλογική, όσο και σε ψηφιακή μορφή,
που προκύπτουν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από
την Ε.Α. κατ‘ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 13
παραγρ. 5 και της Αναπομπής – Κύρωσης κατ‘ εφαρμογή
του άρθρου 15 παραγρ. 1 του Ν. 674/77,
β) η συλλογή και εξέταση αιτήσεων προτίμησης ή
προνομιακής παραχώρησης ή εξαίρεσης που αφορούν
το Ν.Κ.Κ. και
γ) η αρίθμηση και εμβαδομέτρηση όλων των δρόμων
και ρεμάτων που ευρίσκονται εντός του περιμετρικού
ορίου του Αναδασμού.
4. Για την οριοθέτηση−πασσάλωση στο έδαφος και
την υπόδειξη των τελικών ιδιοκτησιών, η τιμή ορίζεται
σε 9,00 Ευρώ ανά πασσαλούμενη κορυφή συμπεριλαμ−
βανομένων και των οριζοντιογραφικών συντεταγμένων
αυτής (χ,ψ) και μέχρι 3,5 (ν) (όπου (ν) ο συνολικός αριθ−
μός μόνο των τεμαχίων των κτηματιών− ιδιοκτητών που
υποδείχτηκαν στο έδαφος).
5. Για τη μόνιμη σήμανση των κορυφών των ζωνών
διανομής η τιμή ορίζεται σε 25,00 Ευρώ ανά κορυφή.
6. Η μόνιμη σήμανση ειδικών σημείων Οριζοντιογρα−
φικού και Υψομετρικού ελέγχου,για τον ακριβή προσ−
διορισμό στο έδαφος των αγροτεμαχίων, των δρόμων
κ.λ.π. του Ν.Κ.Κ., γίνεται με την κατασκευή σταθερών
βάθρων εξ οπλισμένου σκυροδέματος, σχήματος κυλίν−
δρου διαμέτρου 0,40μ και ύψους 1,10μ (άνω εδάφους),
των οποίων η τιμή ορίζεται:
σε 350,00 Ευρώ/ανά βάθρο (πλην βραχωδών εδαφών)
και
σε 170,00 Ευρώ/ανά βάθρο (επί βραχωδών εδαφών)
Η πυκνότητα των σημείων αποφασίζεται από την Υπη−
ρεσία (Επιβλέπων, κ.λπ.). Προτείνονται μέχρι 3 σημεία
ανά 1.000 στρέμματα.
Η σήμανση των σημείων του ανωτέρω δικτύου, είναι
της μορφής σήμανσης τριγωνομετρικού σημείου, όπως
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αυτό εικονίζεται στο σχήμα 1 του Π.Δ. 696/74 (όπως στο
συνημμένο υπόδειγμα−Σχήμα 1).
Άρθρο 5
Συμμετοχή στις διαδικασίες
1. Για τη συμμετοχή στις αναρτήσεις:
1.1 Των στοιχείων κτηματογράφησης (διαγράμματα και
πίνακες) από την Επιτροπή Αναδασμού (Ε.Α.).
1.2 Των στοιχείων (διαγράμματα − πίνακες) της ποιοτι−
κής κατάταξης των γαιών από τις Επιτροπές Εμπειρο−
γνωμόνων (Ε.Ε.) και Επιτροπές Αναδασμού (Ε.Α.).
1.3 Των στοιχείων (διαγράμματα και πίνακες) του Νέου
Κτηματικού Καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.) από την Ε.Α. η τιμή
ορίζεται σε 130,00 Ευρώ ανά ημέρα ανάρτησης.
Σημειώνεται ότι ως ημέρες αναρτήσεων θεωρούνται
και οι ημέρες που αποφασίζονται από την Ε.Α. για ει−
δικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την πορεία
του Αναδασμού (π.χ. παραλαβή αιτήσεων επιθυμίας
ιδιοκτητών – κτηματιών για τη θέση των νέων τους
αγροτεμαχίων κλπ).
2. Για τη συμβουλευτική συμμετοχή στις Συνεδριά−
σεις.
2.1 Των Ε.Ε. και Ε.Α. είτε κατά το στάδιο της ποιοτικής
εκτίμησης των γαιών, είτε κατά την εκδίκαση των εν−
στάσεων του σταδίου αυτού, όταν ζητηθεί η συμμετοχή
του Αναδόχου από τις εν λόγω Επιτροπές.
Η τιμή ορίζεται σε 130,00 Ευρώ ανά ημέρα συνεδρί−
ασης.
2.2. Της Ε.Α που αφορά οποιοδήποτε θέμα εκτός του
σταδίου της Ποιοτικής Εκτίμησης και των ενστάσεων
του σταδίου αυτού (παρ. 2.1), όταν ζητηθεί η συμμετοχή
του Αναδόχου ή εκπρόσωπό του, από την Ε.Α.
Η τιμή ορίζεται σε 150,00 Ευρώ ανά ημέρα συνεδρί−
ασης.
Η συμμετοχή στις παραπάνω Αναρτήσεις ή Συνεδρι−
άσεις θα βεβαιώνεται εγγράφως από τους Προέδρους
των Επιτροπών ή από τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή θα
προκύπτει από τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.
3. Αμοιβή Ενστάσεων − Αιτήσεων − Διορθώσεις
Για την συλλογή των ενστάσεων − αιτήσεων, την επε−
ξεργασία και την εισήγηση του Αναδόχου προς την Ε.Α.
ή την Ε.Ε. η τιμή ορίζεται:
3.1 Σε 7,00 Ευρώ ανά ένσταση που αφορά στοιχεία
ιδιοκτητών, όταν συνοδεύεται με νόμιμα παραστατικά
(π.χ. Συμβόλαια−κληρονομητήρια κ.λπ.) και όχι από απλές
υπεύθυνες δηλώσεις.
3.2. Σε 2,00 Ευρώ ανά ένσταση κατά του Παλαιού Κτη−
ματικού Καθεστώτος (Π.Κ.Κ.) (χωρίς νόμιμα παραστατι−
κά) ή κατά του Ν.Κ.Κ. ή κατά της Ποιοτικής εκτίμησης.
3.3. Σε 20,00 Ευρώ ανά τεμάχιο που επαναμετρείται
με επί τόπου μετάβαση, μετά από Απόφαση της Ε.Α.,
όταν το σφάλμα δεν οφείλεται στον Ανάδοχο. Στη τιμή
αυτή περιλαμβάνονται τόσο η τιμή της ένστασης, όσο
και τυχόν ενδιάμεσα βοηθητικά στοιχεία (συγκριτικοί
πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.), καθώς και οι μεταβολές
των ομόρων τεμαχίων που αφορούν το τεμάχιο προ
και μετά την επαναμέτρηση, εφ όσον αυτά ζητηθούν
από την Ε.Α. ή τον Επιβλέποντα και κατά ανώτατο όριο
μέχρι του 20% του συνολικού αριθμού των τεμαχίων
της επίγειας Κτηματογράφησης, πέραν των οποίων δεν
καταβάλλεται αμοιβή.
Σημειώνεται ότι, η αμοιβή για Πίνακες ή/και Διαγράμ−
ματα μεταβολών των κτηματολογικών στοιχείων του
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Π.Κ.Κ. ή του Ν.Κ.Κ. (αναλογική − ψηφιακή μορφή), που συ−
ντάσσονται από τον Ανάδοχο μετά από τις διορθώσεις
που αποφασίζονται από τις Ε.Α. ή Ε.Ε. λόγω ενστάσεων,
περιλαμβάνεται στις αμοιβές που αναφέρονται στις πα−
ραγράφους Α.1, Α.2, Α.3 και Β.2.1 του άρθρου 2 και στις
παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος (είναι στις
υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν αμείβονται).
4. Σε 1,50 Ευρώ ανά σελίδα (δακτυλογράφηση) Πρα−
κτικού των Ε.Α. ή Ε.Ε.
5. Για την Σύνταξη – Eκτύπωση όλων των Διαγραμμά−
των Ποιοτικής Εκτίμησης και για το σύνολο των αναρ−
τήσεων της Ποιοτικής Εκτίμησης (τρεις (3) αναρτήσεις)
η τιμή ορίζεται σε 120,00 Ευρώ ανά 1000 στρέμματα
έκτασης, με ανάλογη ενδιάμεση της έκτασης παρεμβολή
και με ελάχιστη τιμή τα 500 Ευρώ.
6. Για την Εκτύπωση διαγραμμάτων σε κλίμακα δια−
φορετική από αυτή της παράδοσης για την καλύτερη

εποπτεία της εργασίας και κυρίως των διαγραμμάτων
της κύρωσης του Ν.Κ.Κ., για την καλύτερη ευκρίνεια
των διαστάσεων των νέων τεμαχίων, καθώς και του
εμβαδομετρικού διαγράμματος (αρίθμηση των κορυ−
φών των τεμαχίων του Π.Κ.Κ. κ.λπ.), ανεξαρτήτως της
κλίμακας της εργασίας, η τιμή ορίζεται σε 10,00 Ευρώ
ανά πινακίδα εκτύπωσης μεγέθους Α0.
7. Για τον επί του αυτού Αγροτεμαχίου του Ν.Κ.Κ. δι−
αχωρισμό σε δύο (2) τμήματα (κλήρου και Ιδιοκτησίας),
άρθρο 16 παρ.2 του Ν. 674/77, η τιμή ορίζεται σε 14,00
Ευρώ ανά μερίδα ιδιοκτήτη που διαχωρίζεται.
Με τoν παρόντα Κανονισμό, καταργούνται τα ισχύοντα
τιμολόγια για μελέτες Αναδασμών (κεφ. Β ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ)
της υπ’ αριθμ. 275211/15−3−1995 (ΦΕΚ 222Β/28−3−1995)
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Τε−
χνικές Προδιαγραφές και Τιμολόγιο για τις εργασίες
Αναδασμών του Υπουργείου Γεωργίας».
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȉȊȆȅǿ ȈǾȂǹȃȈǾȈ ȈǾȂǼǿȍȃ ȅȇǿǽȅȃȉǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ǼȁǼīȋȅȊ – ȅȇȅȈǾȂȍȃ
(ȊȆȅǻǼǿīȂǹȉǹ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μαζί με το παράρτημα των σχεδίων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΡΕΠΠΑΣ
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Aριθ. 26744
(4)
Τροποποίηση και ανασύνταξη του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989,
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 2812/2000 (Α΄
67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο
Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους
Διευθυντές, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών
αυτού» (Β΄ 842/2004), όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ει−
ρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της τροποποίησης και ανασύνταξης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονί−
κης, όπως διαμορφώθηκε με την αριθ. 1/2011 απόφαση
της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
η οποία έχει ως εξής:
Α΄ ΘΕΜΑ: Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώ−
σεις, κωδικοποιείται ως εξής:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Άρθρο 1
Η Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου αποτελείται από
όλους τους Ειρηνοδίκες που υπηρετούν σ’ αυτό και
προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμ−
βουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
Άρθρο 2
1. Την Ολομέλεια συγκαλεί ο Πρόεδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του. Η σύγκληση της Ολομέλειας είναι
υποχρεωτική όταν: α) ζητηθεί εγγράφως από είκοσι (20)
τουλάχιστον μέλη της που κατά τον χρόνο της αίτησης
συμμετέχουν σ’ αυτήν και β) ασκηθεί προσφυγή από ένα

μέλος της εναντίον πράξης του Προέδρου του Τριμε−
λούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
2. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η Ολομέλεια μέσα
σε πέντε (5) ημέρες, εκείνος που ζήτησε τη σύγκληση
της έχει δικαίωμα να συγκαλέσει την Ολομέλεια με
αίτηση του που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της.
Άρθρο 3
Στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας υπάγονται: α) η
κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση
ή κατάργηση διατάξεων του Κανονισμού του Ειρηνο−
δικείου, β) η λήψη αποφάσεων για θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του Δικα−
στηρίου και απονομής της δικαιοσύνης, γ) η κατάρτιση
των τμημάτων των διακοπών, και δ) η λήψη απόφασης
ή η γνωμοδότηση για όσα θέματα έχουν υπαχθεί στην
αρμοδιότητα της από τον Κανονισμό ή από ειδικές δι−
ατάξεις.
Άρθρο 4
Για τη νομότυπη σύγκληση της Ολομέλειας απαιτεί−
ται η προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδι−
κείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του που απευθύνε−
ται ονομαστικά σε όλα τα μέλη της. Στην πρόσκληση
αυτήν αναγράφονται τα θέματα που θα αποτελέσουν
αντικείμενο συζητήσεων. Θέμα μη εγγεγραμμένο στην
πρόσκληση δεν μπορεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια,
εκτός αν υπάρχει σ’ αυτό ομόφωνη απόφαση των πα−
ρόντων μελών της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
γίνει σύγκληση της Ολομέλειας για οποιοδήποτε γενικά
θέμα αν δεν μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
από τον χρόνο αποστολής της σχετικής πρόσκλησης
στα μέλη της μέχρι την ημερομηνία της σύγκλησής της.
Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις εργασίες της
Ολομέλειας είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 5
Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι πα−
ρόντα σ’ αυτήν περισσότερα από τα μισά κατά τον
χρόνο σύγκλησης μέλη της. Για τη λήψη αποφάσεων ή
γνωμοδοτήσεων για θέματα τα οποία έχουν υπαχθεί
στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας από τον Κανονισμό
ή από ειδικές διατάξεις αρκεί η παρουσία του ενός
τρίτου των μελών της.
Άρθρο 6
Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Ειρηνοδικείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του διο−
ρίζει τον Εισηγητή του θέματος εκείνου για το οποίο
καλείται η Ολομέλεια να πάρει σχετική απόφαση. Ο
ορισμός του Εισηγητή πρέπει να γίνει τουλάχιστον
πριν από είκοσι (20) ημέρες από τον χρόνο ορισμού
της ημέρας σύγκλησης της Ολομέλειας. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όπου το σχετικό θέμα δεν παρουσιάζει
δυσκολίες αντιμετώπισης του ο διορισμός Εισηγητή
μπορεί να γίνει και πριν από πέντε (5) ημέρες από την
ημερομηνία σύγκλησης της Ολομέλειας.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Γραμματέα της Ολομέλειας ασκεί ο Γραμ−
ματέας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμματείας
του Ειρηνοδικείου και, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή
κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους δικαστικούς
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γραμματείς του Ειρηνοδικείου, ο οποίος όμως πρέπει
να έχει τουλάχιστον δεκαπενταετή προηγούμενη υπη−
ρεσία. Αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 8
Το Ειρηνοδικείο διαιρείται, για την εκδίκαση των πο−
λιτικών υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του, σε έξι (6) τμήματα. Το καθένα από αυτά δικάζει τις
πολιτικές υποθέσεις που έχουν αντικείμενο το αναφε−
ρόμενο παρακάτω για κάθε επί μέρους τμήμα:
1. ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟ−
ΡΩΝ:
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι δεκαεννέα (19) δικαστές, οι
οποίοι εκδικάζουν υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και
μικροδιαφορών. Ορίζονται μέχρι τριάντα δύο (32) δικά−
σιμοι τον μήνα για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας
και μέχρι έξι (6) δικάσιμοι τον μήνα για τις υποθέσεις μι−
κροδιαφορών, δηλαδή συνολικά μέχρι τριάντα οκτώ (38)
δικάσιμοι τον μήνα. Προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο
τακτικής διαδικασίας μέχρι είκοσι (20) πρωτοείσακτες
υποθέσεις και μέχρι επτά (7) υποθέσεις από αναβολή
και σε κάθε δικάσιμο μικροδιαφορών μέχρι σαράντα (40)
πρωτοείσακτες υποθέσεις και μέχρι οκτώ (8) υποθέσεις
από αναβολή. Συνεδριάζει για την εκδίκαση υποθέσεων
της τακτικής διαδικασίας κάθε ημέρα Α΄ πινάκιο και επι−
πλέον κάθε, 1η, 2η, 3η και 4η Τρίτη και Τετάρτη, κάθε 1η
και 3η Δευτέρα και κάθε 1η και 3η Παρασκευή Β΄ πινάκιο
και για την εκδίκαση υποθέσεων μικροδιαφορών κάθε
Πέμπτη και κάθε 2η και 4η Παρασκευή.
2. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙ−
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι οκτώ (8) δικαστές. Ορίζονται
μέχρι δεκαέξι (16) δικάσιμοι τον μήνα. Σε κάθε δικάσιμο
προσδιορίζονται μέχρι οκτώ (8) υποθέσεις μισθωτικές,
μέχρι δέκα (10) ανακοπές, μία (1) υπόθεση αμοιβής και
μέχρι τέσσερις (4) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας,
δηλαδή συνολικά μέχρι είκοσι τρεις (23) πρωτοείσακτες
υποθέσεις και μέχρι επτά (7) υποθέσεις από αναβολή,
από τις οποίες μία (1) μόνο υπόθεση αμοιβής. Συνεδρι−
άζει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ν. 733/1977)
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι δεκατρείς (13) δικαστές. Ορί−
ζονται μέχρι είκοσι έξι (26) δικάσιμοι τον μήνα. Σε κάθε
δικάσιμο προσδιορίζονται μέχρι δεκαοκτώ (18) πρωτο−
είσακτες υποθέσεις και μέχρι δέκα (10) υποθέσεις από
αναβολή. Συνεδριάζει κάθε ημέρα Α΄ πινάκιο και κάθε 1η,
2η, 3η και 4η Πέμπτη καθώς και κάθε 1η και 3η Τετάρτη
Β΄ πινάκιο. Δικάζει διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο
και από τη σύμβαση ασφάλισής του.
4. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι τρεις (3) δικαστές. Ορίζονται
μέχρι έξι (6) δικάσιμοι τον μήνα. Σε κάθε δικάσιμο προσ−
διορίζονται μέχρι έντεκα (11) πρωτοείσακτες υποθέσεις
και μέχρι επτά (7) υποθέσεις από αναβολή. Συνεδριάζει
κάθε Τρίτη και κάθε 2η και 4η Δευτέρα. Δικάζει εργα−
τικές διαφορές.
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5. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Σ’ αυτό υπηρετούν όλοι οι δικαστές εκ περιτροπής και
δικάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υποθέ−
σεις ασφαλιστικών μέτρων. Προσδιορίζονται σε κάθε
δικάσιμο μέχρι πέντε (5) υποθέσεις νομής ακινήτου,
μέχρι δέκα (10) υποθέσεις νομής κινητών, μέχρι δέκα
(10) υποθέσεις αναστολής εκτέλεσης και μέχρι πέντε
(5) υποθέσεις με διάφορα αντικείμενα.
6. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αυτό λειτουργεί κάθε ημέρα. Διαταγές πληρωμής εκ−
δίδουν όλοι οι δικαστές εκ περιτροπής, όταν εκτελούν
καθήκοντα Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
Η συνεδρίαση των τμημάτων για την εκδίκαση των
υποθέσεων αρχίζει την 9η πρωινή ώρα.
Η θητεία των υπηρετούντων δικαστών στην ειδική
διαδικασία των εργατικών διαφορών ορίζεται σε δύο
(2) χρόνια και σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες σε
τέσσερα (4) χρόνια.
Η αλλαγή των δικαστών από ένα τμήμα σε άλλο θα
γίνεται τη 16η Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 9
Τακτικές δικάσιμοι δεν ορίζονται: α) κατά την περί−
οδο των δικαστικών διακοπών (από 1 Ιουλίου μέχρι 15
Σεπτεμβρίου), β) κατά την περίοδο από 20 Δεκεμβρίου
μέχρι και 7 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, γ) κατά
τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Εβδομάδα της Διακαινη−
σίμου και δ) κατά τη χρονική περίοδο από 15 μέχρι 30
Ιουνίου. Κατά τις παραπάνω χρονικές περιόδους διακο−
πών ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Ειρηνοδικείου μπορεί, όταν, κατά την κρίση του,
υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή, να ορίζει έκτακτες
δικάσιμους, με τον όρο τήρησης των διατάξεων που
ισχύουν.
Άρθρο 10
Κατά την περίοδο των διακοπών δικάζονται κατ’
εξαίρεση οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27
παρ. 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων. Ειδικότερα
δικάζονται: α) κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα,
εκτός από τον μήνα Αύγουστο: 1) υποθέσεις, τις οποί−
ες ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Ειρηνοδικείου χαρακτήρισε κατεπείγουσες και 2)
υποθέσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής και πιστω−
τικούς τίτλους, εργατικές διαφορές και αποδόσεις της
χρήσης μισθίου και β) καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα,
υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα και αιτήσεις
αναστολής εκτέλεσης.
Άρθρο 11
Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Ειρηνοδικείου καθορίζει τη μηνιαία υπηρεσία των
Δικαστών. Αντίγραφο της κατάστασης τοιχοκολλάται
στην αίθουσα Δικαστών και κοινοποιείται στον Δικη−
γορικό Σύλλογο.
Άρθρο 12
Η Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου καταρτίζει τα τμήμα−
τα του για το διάστημα των διακοπών (1 Ιουλίου μέχρι
15 Σεπτεμβρίου) ανάλογα με την κίνηση του και τον
αριθμό των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Ο
αριθμός των τμημάτων των διακοπών, το χρονικό διά−
στημα λειτουργίας κάθε τμήματος, ο αριθμός των δικα−
στών που θα υπηρετούν σε κάθε τμήμα και οι δικάσιμοι
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κατά τμήμα καθορίζονται με προηγούμενη απόφαση
της Ολομέλειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Άρθρο 13
Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου διαιρείται σε εννέα
(9) τμήματα. Η τοποθέτηση των δικαστικών υπαλλήλων
στα επί μέρους τμήματα γίνεται με απόφαση του Τριμε−
λούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
1. ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟ−
ΡΩΝ.
Σ’ αυτό υπηρετούν δεκατρείς (13) υπάλληλοι που απα−
σχολούνται με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του
Τμήματος για την εκδίκαση υποθέσεων τακτικής δια−
δικασίας και ειδικών διατάξεων μικροδιαφορών, με την
καθαρογραφή των πρακτικών και με την παραλαβή και
τον συσχετισμό των κατατιθέμενων από τους διαδί−
κους προτάσεων και σχετικών εγγράφων και γενικά
με κάθε εργασία που είναι σχετική με το αντικείμενο
του Τμήματος.
2. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ−ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ−
ΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σ’ αυτό υπηρετούν οκτώ (8) υπάλληλοι που απασχο−
λούνται με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Τμήμα−
τος για την εκδίκαση μισθωτικών διαφορών, διαφορών
από πιστωτικούς τίτλους, διαφορών από αμοιβές για
την παροχή εργασίας, υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσί−
ας και εργατικών διαφορών, με την καθαρογραφή των
πρακτικών και με την παραλαβή και τον συσχετισμό
των κατατιθέμενων από τους διαδίκους προτάσεων και
σχετικών εγγράφων και γενικά με κάθε εργασία που
είναι σχετική με το αντικείμενο του Τμήματος, με τη
διαδικασία έκδοσης αποφάσεων εκκαθάρισης εξόδων
δικαστικών επιμελητών για διοικητική εκτέλεση, με την
τήρηση βιβλίου αποφάσεων αναστολής ισχύος ή εκτέ−
λεσης αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 776
ΚΠολΔ), με τις αυτεπάγγελτες σφραγίσεις και με την
τήρηση βιβλίου διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης.
3. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗ−
ΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ
Σ’ αυτό υπηρετούν οκτώ (8) υπάλληλοι που απα−
σχολούνται με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του
Τμήματος για την εκδίκαση διαφορών για ζημίες από
αυτοκίνητο καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισης του,
με την καθαρογραφή των πρακτικών και με την παρα−
λαβή και τον συσχετισμό των κατατιθέμενων από τους
διαδίκους προτάσεων και σχετικών εγγράφων, με την
τήρηση βιβλίου διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης και
γενικά με κάθε εργασία που είναι σχετική με το αντι−
κείμενο του Τμήματος.
4. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Σ’ αυτό υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι που απασχο−
λούνται με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Τμήμα−
τος για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων
νομής και γενικά υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων,
στις οποίες ο Ειρηνοδίκης κρίνει αναγκαία την τήρηση
πρακτικών από Γραμματέα, με την καθαρογραφή των
πρακτικών και με την παραλαβή και τον συσχετισμό των
κατατιθέμενων από τους διαδίκους σημειωμάτων και
σχετικών εγγράφων, με τη σύνταξη πράξεων αυτεπάγ−

γελτης διόρθωσης αποφάσεων, με την παραλαβή και
απόδοση γραμματίων που βεβαιώνουν την κατάθεση,
ως εγγυοδοσία, χρημάτων και τίτλων καθώς και εγγυη−
τικών επιστολών, με την παροχή συνδρομής σε πολίτες
χαμηλού εισοδήματος κατά τη συμπλήρωση αίτησης
παροχής νομικής βοήθειας (ν. 3226/2004) και γενικά με
κάθε εργασία που είναι σχετική με το αντικείμενο του
Τμήματος.
5. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ−ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ
Σ’ αυτό υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι, δύο (2) δα−
κτυλογράφοι και ένας (1) δικαστικός επιμελητής που
απασχολούνται με τη δημοσίευση των αποφάσεων όλων
των διαδικασιών, την καθαρογραφή τους, την προώθηση
τους για θεώρηση στους Δικαστές και για υπογραφή
στους Γραμματείς, την παράδοση των θεωρημένων
αποφάσεων στο αρμόδιο Τμήμα Αρχείου και την τήρη−
ση αρχειοθετημένων των προσκομισθέντων σχετικών
εγγράφων των δικογραφιών, τα οποία παραδίνονται στο
Τμήμα Αρχείου στην αρχή του επόμενου έτους.
6. ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ − ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ −
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Σ’ αυτό υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι που απασχο−
λούνται με τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων, με ορκί−
σεις πραγματογνωμόνων ξένων δικαστηρίων, με την
παραλαβή κατατιθέμενων εκθέσεων πραγματογνωμο−
σύνης ξένων δικαστηρίων, με την παραλαβή αιτημάτων
δικαστηρίων, εκτός ευρώπης, για παροχή δικαστικής
συνδρομής, με τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων Ειρηνοδι−
κών, ως εποπτών επιτρόπων ανηλίκων ή δικαστικής συ−
μπαράστασης, με την παραλαβή δηλώσεων τρίτων και
την έκδοση απογράφων σε δηλώσεις τρίτων, με τυχόν
εναπομείνασες διεξαγωγές μαρτυρικών αποδείξεων,
με ορκίσεις πιστωτών, με τη διενέργεια σφραγίσεων
περιουσίας πτωχών (με απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου) και αποβιωσάντων (μετά από έγγραφο
της Αστυνομίας), με την αποσφράγιση σφραγισθέντων
πραγμάτων, με την τήρηση βιβλίου κατάθεσης ένδικων
μέσων κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλο−
νίκης, με την τήρηση βιβλίου για την έκδοση πιστοποι−
ητικών άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεων του
Ειρηνοδικείου και ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής
Ειρηνοδίκη και κατά δηλώσεων τρίτων, με την τήρηση
βιβλίου παραιτήσεων από ένδικα μέσα (από δικόγραφα
και δικαίωμα), με την τήρηση βιβλίου εγγραφής κα−
τατιθέμενων πρακτικών εφορευτικής επιτροπής, πρω−
τοκόλλου ψηφοφορίας, κατάστασης μητρώου μελών
επαγγελματικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, με
την τήρηση βιβλίου καταχώρισης ιδρυτικών πράξεων
ενώσεων προσώπων, με την τήρηση βιβλίων − μητρώων
συνεταιρισμών, με την αποστολή υπηρεσιακών αντιγρά−
φων καταστατικών και αποφάσεων που εγκρίνουν ή
τροποποιούν καταστατικά συνεταιρισμών, με την τήρη−
ση βιβλίου πράξεων αστικών συνεταιρισμών και βιβλίου
έκδοσης πιστοποιητικών συνεταιρισμών, με την έκδοση
πιστοποιητικών ασκούμενων δικηγόρων και με την τή−
ρηση βιβλίου πιστοποιητικών ευρωπαϊκού τίτλου και με
την καταχώριση στα τηρούμενα βιβλία περιλήψεων των
κατατιθέμενων κατασχετήριων εκθέσεων.
7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Σ’ αυτό υπηρετούν έξι (6) υπάλληλοι και δύο (2) δι−
καστικοί επιμελητές που απασχολούνται με τη διεκπε−
ραίωση της αλληλογραφίας, με την τήρηση ατομικών
φακέλων των υπαλλήλων, με την καταχώριση αδειών
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υπαλλήλων και Ειρηνοδικών, με την καθαρογραφή πρα−
κτικών και αποφάσεων της Ολομέλειας του Ειρηνοδικεί−
ου και πράξεων του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλί−
ου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, με τη διεκπεραίωση
της διενέργειας ετήσιας επιθεώρησης της Γραμματείας
του Ειρηνοδικείου, με τη διεκπεραίωση της διενέργειας
της ετήσιας επιθεώρησης των Δικαστικών Επιμελητών
και Ληξίαρχων από τους Ειρηνοδίκες, με τη σύνταξη
εκθέσεων κατάθεσης ένδικων μέσων κατά ποινικών
αποφάσεων δικαστηρίων εκτός της έδρας του Ειρη−
νοδικείου, με τη διαχείριση κονδυλίων γραφικής ύλης,
καθαριότητας και όλων των προμηθειών της Υπηρεσίας
(μέχρι την ανάθεση ορισμένων από αυτά στο Πρωτοδι−
κείο Θεσσαλονίκης, κατ’ άρθρο 64 του ν. 3900/2010), με
την εκκαθάριση και τη διευθέτηση ζητημάτων σχετικών
με τη μισθοδοσία των Ειρηνοδικών και των υπαλλή−
λων, με την παραλαβή αιτήσεων προς έκδοση διαταγών
πληρωμής και διαταγών απόδοσης της χρήσης μίσθιου
ακινήτου, με τη δημοσίευση διαταγών, με τη χορήγηση
αντιγράφων και απογράφων αυτών και με την παραλα−
βή και καταχώριση αντιγράφων εκθέσεων δικαστικών
επιμελητών περί επίδοσης των διαταγών.
8. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Σ’ αυτό υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι και (2) δικα−
στικοί επιμελητές που απασχολούνται με την αρχειο−
θέτηση αποφάσεων τρέχοντος έτους και πρακτικών
αναβολής, παραίτησης από δικόγραφα, συμβιβασμού, μη
δόσης όρκου, δόσης όρκου και βίαιης διακοπής δίκης, με
την τήρηση αρχείου των παραπάνω εγγράφων καθώς
και των διαταγών πληρωμής, πινακίων, ένορκων βεβαι−
ώσεων, δηλώσεων τρίτων, ένδικων μέσων, εκθέσεων κα−
τάσχεσης, προγραμμάτων πλειστηριασμών, σφραγίσεων
και λοιπών εγγράφων του Ειρηνοδικείου παρελθόντων
ετών, με την έκδοση απογράφων αποφάσεων τρέχοντος
έτους, αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και διατα−
γών πληρωμής παρελθόντων ετών, με την επικύρωση
αντιγράφων όλων των εγγράφων που τηρούνται στο
αρχείο του Ειρηνοδικείου, με την περαίωση της αλλη−
λογραφίας σε έγγραφα προανάκρισης, με την έκδοση
και χορήγηση σε πολίτες βεβαιώσεων σχετικών με την
πορεία υποθέσεων για δικαστική χρήση, με την έρευνα
υποθέσεων παρελθόντων ετών, με τη διεκπεραίωση της
διαδικασίας καταστροφής και εκποίησης του αρχειακού
υλικού του Ειρηνοδικείου, με την περαίωση μέρους της
διαδικασίας για την έγκριση της δαπάνης βιβλιοδεσίας
του αρχείου παρελθόντων ετών, με τον έλεγχο των
παραδιδόμενων και παραλαμβανόμενων εγγράφων κατά
τη διαδικασία της βιβλιοδεσίας, με τη συλλογή, ταξινό−
μηση και αρχειοθέτηση, από τον μήνα Φεβρουάριο κάθε
έτους, διαταγών πληρωμής, αγωγών, ένδικων μέσων,
πρακτικών, προγραμμάτων πλειστηριασμού, εκθέσεων
κατασχέσεων, ένορκων βεβαιώσεων, δηλώσεων τρίτων,
εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τετράδια πρακτικών
των γραμματέων έδρας και αιτήσεων ασκουμένων δικη−
γόρων παρελθόντος έτους, με την κατά μήνα Σεπτέμ−
βριο κάθε έτους σύνταξη στατιστικών στοιχείων των
πρακτικών συμβιβασμού για κάθε Ειρηνοδίκη, των πρα−
κτικών αναβολών, παραίτησης από δικόγραφα, βίαιης
διακοπής δίκης, δόσης όρκου, μη δόσης όρκου και των
απογράφων, με την εξυπηρέτηση δικηγόρων και πολιτών
σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων των επιδικασθέ−
ντων ποσών και με την πορεία των υποθέσεων και με τη
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διαχείριση των σχετικών προσκομιζόμενων εγγράφων
αποφάσεων, διαταγών πληρωμής και εκθέσεων επίδο−
σης διαταγών πληρωμής παρελθόντων ετών.
9. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σ’ αυτό υπηρετούν έξι (6) υπάλληλοι, ένας από τους
οποίους με γνώσεις πληροφορικής, που απασχολούνται
με την εισαγωγή στη βάση δεδομένων στοιχείων που
αφορούν ονόματα Ειρηνοδικών, Γραμματέων και δικη−
γόρων, με τον καθορισμό των αργιών, την εισαγωγή
δικασίμων ανά διαδικασία και ανά μήνα, με τη χρέωση
Ειρηνοδικών και Γραμματέων σε κάθε δικάσιμο χωρι−
στά, με τον καθορισμό προθεσμιών κοινοποίησης και
των ορίων πρωτοείσακτων αγωγών και αναβολών για
κάθε διαδικασία και αντικείμενο, με την παραλαβή των
κατατιθέμενων δικογράφων όλων των διαδικασιών, με
τον προσδιορισμό των δικασίμων, με την καθαρογραφή
των στοιχείων των διαδίκων, με την εκτύπωση σε αντί−
γραφα των σφραγίδων καταθέσεων, με την επικύρω−
ση των αντιγράφων, την εκτύπωση των φακέλων κάθε
δικογράφου, με την αρχειοθέτηση των πρωτοτύπων,
με την ταξινόμηση κάθε δικογραφίας κατά διαδικασία
και κατά δικάσιμο, με την αποστολή των αντιγράφων
για τους δικηγόρους στα συρτάρια παραλαβής τους
και των φακέλων των δικογραφιών στους προϊσταμέ−
νους κάθε διαδικασίας, με την εκτύπωση των βιβλίων
καταθέσεων αγωγών και πρακτικών, επίσης, όλων των
πινακίων−εκθεμάτων των δικασίμων κάθε διαδικασίας
κατά μήνα, τα οποία, στη συνέχεια, προωθούνται στους
προϊσταμένους των Τμημάτων για την επικόλληση των
ενσήμων και τον έλεγχο της δικασίμου, με τον έλεγχο
της σωστής ενημέρωσης κάθε δικογραφίας μετά τη
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, με την κατάρ−
τιση πινάκων κάθε μήνα με τη χρέωση των Ειρηνοδικών
σε αριθμό υποθέσεων (για εσωτερική χρήση) και κάθε
δίμηνο με τη χρέωση, δημοσίευση και εκκρεμότητα των
Ειρηνοδικών ανά διαδικασία και ανά δικάσιμο (για προ−
ϊστάμενες υπηρεσίες), επιπλέον, ετήσιων πινάκων με
τη συνολική κίνηση του Ειρηνοδικείου και διάφορων
πινάκων με τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία.
Άρθρο 14
Β΄ ΘΕΜΑ: Εισαγωγή, παρακολούθηση και εκδίκαση
υποθέσεων του ν. 3869/2010 «Για τη ρύθμιση των οφει−
λών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».
Οι κατατιθέμενες αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών κατά
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσδιορί−
ζονται, μέχρι τον Ιούνιο 2011, σε τρεις (3) δικάσιμους,
δύο (2) από αυτές τον Μάιο 2011 και μία (1) τον Ιούνιο
2011. Προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο μέχρι δέκα (10)
υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τον
Ειρηνοδίκη που θα οριστεί με πράξη του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου από τους
Ειρηνοδίκες που υπηρετούν στο Τμήμα Ειδικής Διαδι−
κασίας − Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Οι αιτήσεις ασφαλι−
στικών μέτρων σχετικές με υποθέσεις οφειλών υπερ−
χρεωμένων φυσικών προσώπων προσδιορίζονται στις
δικάσιμους ασφαλιστικών μέτρων και εκδικάζονται από
όλους τους Ειρηνοδίκες εκ περιτροπής, σύμφωνα με
τη μηνιαία υπηρεσία που καταρτίζει ο Πρόεδρος του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
Αιτήσεις προς έκδοση σχετικών προσωρινών διαταγών
πληρωμής εκδικάζονται από τον αναπληρωματικό Ει−
ρηνοδίκη υπηρεσίας.

9388η

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γ΄ ΘΕΜΑ: Τρόπος αναπλήρωσης κωλυόμενου Ειρηνο−
δίκη κάποιου Τμήματος.
Όταν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο κάποιος Ει−
ρηνοδίκης, αναπληρώνεται, όσον αφορά τις δικάσιμους
που του αναλογούν, από άλλους δύο ή και τρεις Ειρη−
νοδίκες οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου για κάθε
δικάσιμο από το Τμήμα εκείνο που δεν παρουσιάζει
κενές θέσεις ή παρουσιάζει τις λιγότερες κενές θέσεις
αρχίζοντας από τον νεότερο προς τον αρχαιότερο.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στη Θεσσαλο−
νίκη, στις 26 Ιανουαρίου 2011.
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Φανούλα Μπατσιώτου
Παντελής Μάρκου
Τα Μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Ειρηνοδικείου:
Ευανθία Κετσιτζίδου
Μαριάννα Κουινέλη
Ειρηνοδίκες
1) Δήμητρα Μπαλταδάκη
2) Δέσποινα Αξαρλή
3) Κυριακούλα Φλωρίδου
4) Φαβιόλα Παπαδημητρίου
5) Δημήτριος Τσανούσας

6) Βασίλειος Σπυρόπουλος
7) Αθηνά Τσιούρδα
8) Ελένη Δημοπούλου
9) Ανθή Κοπέλλου
10) Μαρία Τσολάκη−Μαρκάκη
11) Βασίλειος Καραμέτος
12) Ιωάννης Δημητρακόπουλος
13) Δέσποινα Τόλιου
14) Χρυσάνθη Γκουτζηγιάννη
15) Χρυσή Μπάτου−Δεβλιώτη
16) Αικατερίνη Ιατρίδου
17) Ελένη Γιαμούζη
18) Ευανθία Θεοδωρακοπούλου
19) Δέσποινα Παπαδημητρίου
20) Γλυκερία Λαγοπούλου
21) Κωνσταντία Καραγεώργου
22) Ευδοκία Αγγελή
23) Μαρία Αβραμίδου
24) Σωτήριος Τσιουμάκας
25) Ελισάβετ Γρηγοριάδου
26) Βασιλική Δαουλτζή
27) Μαρία Ντάγκα−Βενετοπούλου
28) Ευστράτιος Χοδροζουμάκης
29) Χρυσάνθη Χριστοφίδου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ
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