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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων
πιστωτικών ιδρυμάτων ..............................................................
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Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από πλημ−
μύρες της 20ης και 21ης Μαΐου 2007 σε περιοχές
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. .......................................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6899/ΕΥΣ 849/6.2.2009
υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του επιχειρησιακού προ−
γράμματος «Δυτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου −
Ιονίων Νήσων 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονί−
ων Νήσων» ........................................................................................... 3
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80030/29.6.2007 απόφα−
σής μας «Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός
διάρθρωσης και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του
Ο.Α.Ε.Δ.», όπως αυτή ισχύει ................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3015/30/6
Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων
πιστωτικών ιδρυμάτων.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 9 του ν. 1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχει−
ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 178) και ιδίως του άρθρου 92.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ 357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄ 3).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98).

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
σε όλα τα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων,
όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3601/2007,
που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σε ολό−
κληρη την επικράτεια.
Άρθρο 2
Όροι ασφάλειας
1. Ως όροι ασφάλειας για την εφαρμογή των δια−
τάξεων της παρούσας απόφασης νοούνται τα μέτρα
φυσικής και τεχνικής προστασίας των καταστημάτων
του προηγούμενου άρθρου, τα οποία υποχρεούνται να
λαμβάνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν τα κατα−
στήματα αυτά προς πρόληψη εγκληματικών πράξεων
κατά της περιουσίας, του προσωπικού και των πελατών
των εν λόγω καταστημάτων. Τα μέτρα αυτά είναι:
α. Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου και
ασφαλούς συστήματος συναγερμού (σιωπηλού), ο οποί−
ος συνδέεται απευθείας με την τοπική αστυνομική αρχή
ή το Κέντρο Συναγερμών της Άμεσης Δράσης για την
άμεση ειδοποίησή τους στις περιπτώσεις ληστειών ή
διαρρήξεων. Επιπλέον, το ανωτέρω σύστημα συναγερ−
μού μπορεί να συνδέεται και με ιδιωτικές εταιρείες
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
β. Η χρήση χρηματοκιβωτίων κατασκευασμένων από
ανθεκτικό υλικό και εφοδιασμένων με σύστημα χρο−
νοκαθυστέρησης ή άλλο ανάλογο, ώστε το άνοιγμά
τους ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραλαβή χρημάτων
από αυτά να αποκλείεται πριν την πάροδο ορισμένου
χρόνου. Η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων χρο−
νοκαθυστέρησης γνωστοποιείται με την ανάρτηση σε
εμφανή σημεία του καταστήματος και επί του χρημα−
τοκιβωτίου αναλόγων πινακιδίων.
γ. Η εγκατάσταση και λειτουργία, σε κατάλληλες θέ−
σεις και με τον ενδεδειγμένο φωτισμό, σύγχρονου ψηφι−
ακού συστήματος συνεχούς καταγραφής μόνο σκηνών,
το οποίο να καλύπτει το χώρο έμπροσθεν των ταμείων,
του χρηματοκιβωτίου και τις εισόδους−εξόδους του κα−
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ταστήματος όλες τις ώρες λειτουργίας του, ώστε να
διασφαλίζεται η αναγνώριση και η ταυτότητα των κα−
ταγεγραμμένων δραστών. Το σύστημα αυτό απαιτείται
να πληροί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που
προβλέπονται στο άρθρο 3.
δ. Η εγκατάσταση και λειτουργία σε κατάλληλη θέση
σύγχρονου ψηφιακού συστήματος συνεχούς καταγρα−
φής σκηνών καθ’ όλο το 24ωρο του χώρου ή των χώρων
των Αυτομάτων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) του
καταστήματος. Το σύστημα αυτό θα πληροί τις προ−
διαγραφές του συστήματος καταγραφής σκηνών του
άρθρου 3.
ε. Η εγκατάσταση θυρών ασφαλείας εισόδου−εξόδου,
διπλών ή περιστρεφόμενων τύπου «βαρέλι», με άθραυ−
στους υαλοπίνακες και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβα−
σης όπως κομβίο ενεργοποίησης ή κάρτα πρόσβασης
στα καταστήματα που λειτουργούν στην ηπειρωτική
Ελλάδα και τη νήσο Κρήτη.
στ. Η τοποθέτηση, σε δεσμίδες χρημάτων στα ταμεία,
μηχανισμών καταστροφής ή εντοπισμού τους ή ενερ−
γοποίησης του σιωπηλού συστήματος συναγερμού με
την αφαίρεση των δεσμίδων.
ζ. Η πάκτωση των Α.Τ.Μ. επί του εδάφους με τρόπο
που να καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την αποκόλλησή
τους, η εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού τους, η τοποθέ−
τηση συναγερμού, καθώς και η τοποθέτηση συστήματος
εντοπισμού.
η. Η δημιουργία φυσικών εμποδίων προ των καταστη−
μάτων, ιδίως με την αύξηση του ύψους του ρείθρου του
πεζοδρομίου, την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σε
σχήμα «Π» και την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο πε−
ζοδρόμιο, μετά από σχετική άδεια του οικείου Ο.Τ.Α.
θ. Η κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας από τα πιστωτικά
ιδρύματα το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημόσι−
ας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
για ενημέρωση και επικαιροποιείται ανά τριετία.
2. Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι διοικήσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι διευθυντές και
υπεύθυνοι καταστημάτων των ως άνω ιδρυμάτων υπο−
χρεούνται να μεριμνούν για την υλοποίηση της συνο−
λικής πολιτικής ασφάλειας του καταστήματος, η οποία
περιλαμβάνει:
α. τη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και
χρήση των συστημάτων ασφαλείας,
β. την προστασία των απορρήτων στοιχείων των συ−
στημάτων ασφαλείας και των σχετικών διαδικασιών
λειτουργίας τους,
γ. τη μέριμνα ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων
του συστήματος καταγραφής σκηνών, ώστε αυτά να
είναι στη διάθεση μόνο των ανακριτικών αρχών στο
πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για ληστεία
ή άλλη σοβαρή έκνομη ενέργεια σε βάρος του κατα−
στήματος,
δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
ε. την περιοδική εκπαίδευση και παροχή οδηγιών στο
προσωπικό, σχετικά με τις ενέργειες και τη συμπεριφο−
ρά που πρέπει να επιδεικνύει κατά το χρόνο που δια−
πράττεται ληστεία ή άλλη παράνομη πράξη και αμέσως
μετά από αυτές,
στ. εφόσον στο κατάστημα έχει διατεθεί προσωπικό
ασφαλείας, αυτό πρέπει να έχει συνεχή παρουσία σε

κατάλληλη θέση και να απασχολείται αποκλειστικά στα
ειδικά καθήκοντά του.
ζ. τη διαρκή και συνεχή συνεργασία με τις τοπικές
Αστυνομικές Αρχές.
η. το διαρκή έλεγχο τρωτότητας του καταστήματος
από γειτνιάζοντα κτίρια.
θ. την άμεση επιτόπια μετάβαση στο κατάστημα του
υπεύθυνου του καταστήματος, σε περίπτωση ενεργο−
ποίησης του συστήματος συναγερμού κατά τις ώρες
μη λειτουργίας του, για τη διενέργεια μακροσκοπικού
ελέγχου από την αστυνομική αρχή.
3. α. Οι θύρες ασφαλείας της περ. ε΄ της παραγρά−
φου 1 ενισχύονται υποχρεωτικά με σύγχρονο σύστημα
ανίχνευσης μετάλλων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος
στο κατάστημα ατόμων που φέρουν πυροβόλα όπλα ή
άλλα μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν ως όπλα, εφόσον στο κατάστημα διαπράχθηκε
ληστεία δύο τουλάχιστον φορές κατά τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα
ανίχνευσης μετάλλων εγκαθίσταται εντός έξι (6) μηνών
από την τέλεση της δεύτερης ληστείας.
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξωτερικά των κατα−
στημάτων του άρθρου 1 εγκαθίστανται ρολά από ειδικό
συμπαγές υλικό ή άθραυστοι υαλοπίνακες (προθήκες),
μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυ−
ντή της οικείας Διεύθυνσης Ασφαλείας ή Αστυνομικής
Διεύθυνσης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμ−
βάνονται υπόψη ιδίως η εγκληματικότητα ή η πραγμα−
τοποίηση συναθροίσεων ή συγκεντρώσεων στην περι−
οχή, η διάπραξη στο κατάστημα φθορών ή ληστείας με
θραύση των υαλοπινάκων καθώς και η διακίνηση από
το κατάστημα μεγάλων χρηματικών ποσών ή η φύλαξη
σ’ αυτό αντικειμένων σημαντικής αξίας. Η απόφαση κοι−
νοποιείται στον διευθυντή του καταστήματος, ο οποίος
έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του οικείου Γενικού
Αστυνομικού Διευθυντή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε−
ρών από την κοινοποίησή της. Ο Γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής αποφασίζει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της προσφυγής. Οι φορείς των
πιστωτικών ιδρυμάτων υποχρεούνται στην υλοποίηση
του μέτρου εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση
της απόφασης στον διευθυντή του καταστήματος και
σε περίπτωση προσφυγής από την ημερομηνία κοινο−
ποίησης της απόρριψης αυτής.
4. Προαιρετικά στα καταστήματα του άρθρου 1 μπορεί
να τοποθετούνται αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες για την
προστασία των χώρων των ταμείων (γκισέ) καθώς και
μηχανισμοί χρωματισμού (χρωμοπαγίδες) των χρημά−
των στις Α.Τ.Μ.
Άρθρο 3
Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
καταγραφής σκηνών
Το σύστημα καταγραφής σκηνών των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 πληροί τις ακόλουθες
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:
α. φακός: πολυεστιακός, αυτόματης ίριδας με διά−
φραγμα από 1,2 – 1,4.
β. κάμερα: αισθητήρας τύπου CCD (Charge Couple
Device), οριζόντιας ανάλυσης τουλάχιστον 480 TVL
(γραμμές τηλεόρασης), όταν η μετάδοση της εικόνας
πραγματοποιείται με σύνθετο (composite) σήμα βίντεο.
Ευαισθησία 0,6 lux, μετρούμενη με ρύθμιση διαφράγμα−
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τος f=1,2 και με σήμα βίντεο 50 IRE. Ο λόγος σήματος
προς θόρυβο (S/N ratio σε DB) είναι τουλάχιστον 50 DB,
με το κύκλωμα αυτόματης ενίσχυσης (AGC) σε κατά−
σταση απενεργοποίησης (OFF).
γ. καταγραφικό, το οποίο:
i. να υποστηρίζει ανάλυση εικόνας D1 (720x575 pixels)
ή τουλάχιστον 4CIF (704x576 pixels) με ρυθμό αποθή−
κευσης εικόνας τουλάχιστον 2 Mbps,
ii. να παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης των δεδο−
μένων σε αφαιρούμενους σκληρούς δίσκους Η/Υ, με
κωδικοποίηση (format),
iii. να υποστηρίζει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης
και ανάγνωσης των δεδομένων καθώς και εξαγωγή −
αντιγραφή τους τόσο σε ψηφιακούς δίσκους (CD, DVD)
όσο και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (removable), plug
& play, διαμέσου σύνδεσης USB ή FIREWIRE, υψηλής
ποιότητας,
iv. να έχει τη δυνατότητα λήψης ημεροχρονολογίας
και ώρας από τα αντίστοιχα στοιχεία του συστήματος
τραπεζικών συναλλαγών,
v. να έχει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 8 σκηνές
ανά δευτερόλεπτο (frames/second) και βάθος χρώματος
τουλάχιστον 16 bit (διφίο),
δ. καλώδια και συνδέσεις:
i. στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται ομοαξονικό κα−
λώδιο τύπου RG59/BU, για αποστάσεις μέχρι 150 μέ−
τρα,
ii. οι τερματικοί και οι συνδέσεις των καλωδίων γίνο−
νται απαραίτητα με συνδέσμους τύπου BNC (Bayonet
Nut Coupling), μέγιστης ποιότητας και δεν πραγματοποι−
ούνται διακλαδώσεις με συνδέσμους τύπου «Τ».
Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές ανανεώνονται με
την εξέλιξη της τεχνολογίας.

ή Διεύθυνσης Ασφαλείας δύναται να ζητεί από την ανω−
τέρω Επιτροπή οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, τον έλεγχο
της τήρησης των όρων ασφαλείας των καταστημάτων
του άρθρου 1 που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμο−
διότητάς του.
4. Ο έλεγχος της συνδρομής των όρων ασφαλείας
της παρούσας απόφασης γίνεται πριν τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας του καταστήματος και τα αποτε−
λέσματα του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για τη χο−
ρήγησή της.
5. Με σκοπό τη στενότερη συνεργασία της Ελληνικής
Αστυνομίας με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)
και την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), την αξιολόγηση της αποτελεσματι−
κότητας των λαμβανόμενων μέτρων ασφαλείας και της
ανάγκης βελτίωσης αυτών συγκροτείται διαρκής ομάδα
εργασίας η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
το έτος. Ως μέλη της ορίζονται ο Διευθυντής της Διεύ−
θυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ, ο Τμηματάρχης του
1ου Τμήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ
και οι Γενικοί Γραμματείς της Ε.Ε.Τ. και της Ο.Τ.Ο.Ε. Χρέη
γραμματέα εκτελεί Αξιωματικός του 1ου Τμήματος της
Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ.

Άρθρο 4
Έλεγχος τήρησης όρων ασφαλείας

Άρθρο 6
Τελικές − Μεταβατικές διατάξεις

1. Η διαπίστωση της τήρησης των όρων ασφαλείας
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2
γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης Ασφαλείας και αποτελείται από δύο αξι−
ωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανώτερος ή
αρχαιότερος των οποίων ασκεί καθήκοντα προέδρου,
έναν εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο ανήκει το κα−
τάστημα, που προτείνεται από τη διοίκηση αυτού ή
εξουσιοδοτημένου από αυτή οργάνου και έναν εκπρό−
σωπο των εργαζομένων ο οποίος προτείνεται από τη
συνδικαλιστική τους οργάνωση, ως μέλη. Με την ίδια
διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα μέλη ως αναπληρω−
ματικά. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί βαθμο−
φόρος της οικείας αστυνομικής υπηρεσίας που ασκεί
καθήκοντα ασφάλειας.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή αποφαίνεται για το αν πλη−
ρούνται οι καθοριζόμενοι όροι ασφαλείας, ύστερα από
σχετική αυτοψία των χώρων και των εγκαταστάσεων
του καταστήματος και την εξέταση γενικά των συν−
θηκών ασφαλείας, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό
πρακτικό. Το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται στην
οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφαλείας, ο
διευθυντής της οποίας εκδίδει πιστοποιητικό ασφαλείας
του καταστήματος εφόσον στο πρακτικό αναφέρεται
ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλείας.
3. Ο Διευθυντής της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης

1. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, υποχρεούνται,
εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης, να προβούν στην εγκατάσταση και
λειτουργία των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση σε όλα τα καταστήματά τους,
εκτός αν σε επιμέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικός
χρόνος υλοποίησης.
2. Ειδικότερα ως προς τις θύρες ασφαλείας της πε−
ρίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, στα κα−
ταστήματα που λειτουργούν κατά τον χρόνο έναρξης
ισχύος της παρούσας απόφασης, οι διοικήσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων υποχρεούνται να τις εγκατα−
στήσουν:
α. εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης εφόσον λειτουργούν στην Αττική
(πλην νήσων Αργοσαρωνικού), τη Θεσσαλονίκη και την
Κρήτη
β. εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης, εφόσον λειτουργούν στην
υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.
3. Για όσα καταστήματα λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, η απόφαση του Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας ή της Αστυνομικής
Διεύθυνσης σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 3
του άρθρου 2 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Κυρώσεις
Για τις παραβάσεις των όρων ασφαλείας της παρού−
σας απόφασης επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος της
περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος που ανήκει το
κατάστημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πα−
ράγραφο 11 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 2145/1993
(Α΄ 88).
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4. Στις Α.Τ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης τοποθετείται το σύστημα εντοπισμού
της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, μόνο
εφόσον οι Α.Τ.Μ. αυτές διαθέτουν συμβατό λογισμικό.
5. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων υποχρε−
ούνται, εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, να προτείνουν στις οικείες Αστυ−
νομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Ασφαλείας όπου λει−
τουργούν τα καταστήματά τους, τα μέλη της επιτροπής
που ορίζονται στο άρθρο 4. Την ίδια υποχρέωση έχει
και η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά ώστε να μην χορη−
γεί άδεια λειτουργίας καταστήματος πιστωτικού ιδρύ−
ματος εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στην
παρούσα απόφαση όροι ασφαλείας.
7. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφαλείας στα
καταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ολο−
κληρώνεται από την επιτροπή του άρθρου 4 εντός τριών
μηνών από τη λήξη του χρόνου στον οποίο τα πιστωτικά
ιδρύματα υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση
των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης καταργού−
νται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3015/30/3−δ΄/4.4.1997
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 276).
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 15325/Β.2813
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από πλημμύ−
ρες της 20ης και 21ης Μαΐου 2007 σε περιοχές του
Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ
17/τ.Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών
και άλλες διατάξεις.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του π.δ. 63/
2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995)
«Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».
4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες,
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4244/Α32/24.4.2008 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕΧΩΔΕ, και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του
Νομού Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τις πλημ−
μύρες της 20ης και 21ης Μαΐου 2007.
6. Το υπ’ αριθμ. 2445/19.11.2008 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλο−
ακαρνανίας.
7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημ−
μύρες της 20ης και 21ης Μαΐου 2007, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 20ης
και 21ης Μαΐου 2007 σε περιοχές του Νομού Αιτωλο−
ακαρνανίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’
αριθμ. 4244/Α32/24.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ και
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών σε βιομηχα−
νικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.
4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας
Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές που
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.
Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 132.000
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυξης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

