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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66
και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Δημοσιονομικές
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2

Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών.

3

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου
αναρτημένου δασικού χάρτη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1268
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66
και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Δημοσιονομικές
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν. 4270/2014 (A΄ 143),
«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ.
2 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 58, παρ. 1γ του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),

Αρ. Φύλλου 347

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»,
γ) του π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 168/Α΄),
δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178),
ε) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει,
στ) του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει,
ζ) της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Του π.δ. 125/5.11.2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός
Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την από 12.12.2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24, παρ. 5ε,
ν. 4270/2014).
4. Την αριθμ. 2/95592/0026/8.12.2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ:ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ).
5. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή
της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε περιφερειακό επίπεδο,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού
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Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ) άρθρο 69Δ, παρ.
1 του ν. 4270/2014) την άσκηση αρμοδιοτήτων των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των
άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, για δαπάνες
που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 2
Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται κατά το άρθρο 1 της
παρούσας είναι οι ακόλουθες:
1. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.
2. Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων
διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των
σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης
πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε
φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της
πίστωσης.
3. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως
ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).
4. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη
και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.
5. Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα
στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός
των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
6. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού
φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.
Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
7. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες
διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
8. Αποστολή αναφορών στην αρμόδια ΓΔΟΥ για την
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
9. Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
10. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου
υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
11. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια κατά λόγο αρμοδιότητας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
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12. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
13. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
15. Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
16. Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους
οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των
αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την
απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
17. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών
εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την
Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων
χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
18. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία
των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών.
19. Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
Άρθρο 3
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Οι αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της
παρούσας, ασκούνται για τις δαπάνες των παρακάτω Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των εντός των γεωγραφικών ορίων Νομού Αττικής:
1. Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής της χώρας
2. Καταστήματα Κράτησης της χώρας
3. Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου
4. Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας
5. Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας
6. Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω - Λέρου.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από 1.1.2017
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1240
Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 65 παρ. 1, τελευταίο εδάφιο, ν. 4270/
2014 (A΄ 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
ένατο, παρ. 2 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και το άρθρο 58,
παρ. 1γ του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»,
γ) του π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 168), ως ισχύει,
δ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει,
ε) του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει.
2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 120) «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 19063οικ/14.4.2011 (Β΄ 649) όμοια απόφασή μας με θέμα «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών».
4. Το αριθμ. 2/1367/0026/9.1.2017 έγγραφο του ΓΛΚ
με θέμα «Ορισμός Δευτερεύοντος Διατάκτη».
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη για μεταβίβαση με επιτροπικά εντάλματα, πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως δευτερεύοντες διατάκτες, για την πραγματοποίηση δαπανών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τους: α) Προϊστάμενους των Γραμματειών των
Πρωτοδικείων (Πολιτικών και Διοικητικών) της Χώρας,
για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους, συμπεριλαμβανομένων και των Εφετείων (Πολιτικών και Διοικητικών),
Εισαγγελιών Εφετών, Εισαγγελιών Πρωτοδικών και των
Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και β) Προϊστάμενους
των Διευθύνσεων των Καταστημάτων Κράτησης (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Βόλου), για τα ίδια και για τις γεωγραφικά εγγύτερες
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και τις Ιατροδικαστικές
Υπηρεσίες.
Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. 19063οικ/
14-4-2011 (Β΄ 649) όμοια απόφασή μας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 151585/323
(3)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση
αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15
του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των
άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3
αυτού που αναφέρονται στο περιεχόμενο τής παρούσας
απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του
άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις των:
α) π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και
άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από
το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
(άρθρο 1 π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2,
π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α΄).
β) π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
γ) π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
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ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
δ) π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Β΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».
ζ) Υ29/8.10.2015 απόφαση τού Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
5. Τη σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος
των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που
περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί
του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση,
πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων
κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη,
για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το
εμβαδόν τής έκτασης τής οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως
ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα
(40) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και
5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και
10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και
20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και
100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και
300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ.,
τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Β. Από την καταβολή τού ειδικού τέλους άσκησης
αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης
τού περιγράμματος τής παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου
23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις τής παρ. 3β του άρθρου
31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
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β) αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία τής παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού εποικισμού.
γ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται
ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση,
αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού.
δ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες
έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά
τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν
απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου
14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως
ισχύει).
Άρθρο 2
Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατατίθεται
σε λογαριασμό τής ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε
άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα
ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγγράφονται
στον προϋπολογισμό τής εταιρείας στον κωδικό 53.20 και
διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη τής δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.
Β. Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος τού Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη,
μετά τη λήξη τής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και
εντός 3 μηνών το αργότερο από αυτή, εκδίδει απόφαση
για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών,
στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση ανάκλησης έχει
υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην
ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιούμενων επιστροφής τέλους, στον οποίο αναγράφονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς
επιστροφή και το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν
δηλώσει για την επιστροφή.
Γ. Το ποσό που προκύπτει ως διαφορά από την καταβολή τέλους που υπολογίστηκε σύμφωνα με την καταργούμενη κοινή υπουργική απόφαση, σε σχέση με το
αντίστοιχο καθοριζόμενο από την παρούσα, για αντίρρηση που έχει υποβληθεί, επιστρέφεται στον δικαιούχο.
Άρθρο 3
Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 147797/
2746/30.11.2016 (ΦΕΚ 3985 Β΄) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών
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