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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6809 /ΔΙΟΕ 232 (1)
  Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−

μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου 
Αρναουτάκη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ − 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του 

Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του π.δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και 
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213).

δ) Του π.δ./τος 187/2009, με το οποίο διορίσθηκε σε 
θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Σταύρος Αρναουτάκης 
(ΦΕΚ Α΄ 214).

ε) Του π.δ./τος 189/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221).

στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄2234).

ζ) Του π.δ./τος 178/2000 (ΦΕΚ Α΄165 ) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

η) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α΄251) «Διαχείριση, παρα−
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης».

θ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας προσδιορίζει επακριβώς την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνη−
τικών οργάνων, συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής 
αυτής και εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρε−
σίες του Υπουργείου.

2. Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της νο−
μοθετικής πρωτοβουλίας.

3. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 
Οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, 
επικοινωνία και προώθηση του έργου αυτού, σε όλους 
τους τομείς, ανήκει στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας ή σε περίπτωση κωλύματος 
στον Υφυπουργό.

4. Όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται με την παρού−
σα απόφαση στον Υφυπουργό ανήκουν στην Υπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 2

Στον Υφυπουργό Σταύρο Αρναουτάκη αναθέτουμε την 
άσκηση αρμοδιοτήτων επί των θεμάτων:

Α. Της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επεν−
δύσεων, των Διευθύνσεων και των Ειδικών Υπηρεσιών 
αυτής, η οποία ανήκει στην Γενική Γραμματεία Επενδύ−
σεων και Ανάπτυξης.

Β. Της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, 
κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής».
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Γ. Της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανα−
πτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ ΑΕ). Η αρμοδιότητα 
έκδοσης των σχετικών με τη Μονάδα αυτή αποφάσεων, 
ασκείται παράλληλα και από την Υπουργό Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Δ. Των Ταμείων μη διαρθρωτικού χαρακτήρα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.

Ε. Των κατωτέρω εποπτευομένων φορέων: 
α) Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
β) Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης
ΣΤ. Της συγκρότησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασί−

ας του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων του. Η αρμοδι−
ότητα αυτή ασκείται παράλληλα και από την Υπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταβι−
βάζονται στον Υφυπουργό Σταύρο Αρναουτάκη με το 
άρ. 2 της απόφασης αυτής εξαιρούνται τα αντικείμενα 
που αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα : 

α) Ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα−
σης αυτών.

β) Ερωτήματα και αποφάσεις για την επιλογή, τοπο−
θέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη 
των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε−
λών Γραφείων καθώς και όλων των λοιπών υπαλλήλων 
του Υπουργείου.

γ) Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, 
ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών 
οργάνων.

δ) Κατανομή θέσεων προσωπικού κατά μονάδα.
ε) Διορισμός διοικήσεων και εν γένει εποπτεία και 

έλεγχος των εποπτευομένων φορέων, καθώς και τα 
θέματα στελέχωσης των φορέων αυτών, πλην των 
αναφερόμενων στο άρθρο 2 υπό στοιχείο Ε (α) και (β) 
φορέων.

στ) Έκδοση βασικών εγκυκλίων και οδηγιών, που αφο−
ρούν θεσμικά ζητήματα και πολιτικές του Υπουργείου, 
καθώς και θέματα Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ζ) Οι προγραμματικές αποφάσεις διαθέσεως των πι−
στώσεων του προϋπολογισμού και των εκτάκτων επι−
χορηγήσεων των ιδρυμάτων.

η) Ο συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασμός του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) σε εθνικό, 
τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

θ) Η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους ή το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και η 
αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων. 

Άρθρο 4

Στις κατά το άρθρο 2 αρμοδιότητες που ανατίθε−
νται στον Υφυπουργό, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 
3, περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, της πρότασης έκδοσης Προεδρικών Διαταγ−
μάτων, της έκδοσης και συνυπογραφής κανονιστικών 
και ατομικών αποφάσεων με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F    (2)

    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13α/2010

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Δι−
άταξης «περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγη−
σης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρή−
σεις που στεγάζονται σε κτίρια».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις : 
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις” (Α΄ 258)».

β. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος».

γ. Του άρθρου 62 της Κ.Υ.Α. 3021/1986 (ΦΕΚ Β΄ 847) 
«Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητι−
κών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα». 

δ. Του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπρο−
στασίας κτιρίων».

ε. Της υπ’ αριθ. 7004/3/49/2009 Απόφασης Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 
2365) περί “ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια”.

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλούστευσης και 
τυποποίησης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 
στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις που στεγάζονται σε 
κτίρια.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

4. Τροποποιούμε την 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη 
(ΦΕΚ Β΄ 1506) “περί καθορισμού της διαδικασίας χορή−
γησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις 
που στεγάζονται σε κτίρια” ως εξής: 

Άρθρο μόνο

1. Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής 
Διάταξης προστίθεται η παράγραφος 2 (δ) ως εξής:

«2δ. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε κτίρια που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), 
έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, εκτός από τις πε−
ριπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες 
ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος του 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας».
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2. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής 
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής: 

΄Αρθρο 3

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστα−
σίας.

α. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται σε επιχειρήσεις που 
στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), να χορηγεί άπαξ προσωρινό 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, χρονικής 
διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν απο−
κλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυρο−
προστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν σύμφωνα 
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης 
ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθεί−
ας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προ−
σωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, 
είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων 

στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας. 

β. Επιχειρήσεις στις οποίες ήδη έχει χορηγηθεί προ−
σωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, 
παρέχεται το δικαίωμα της εκ νέου χορήγησης προ−
σωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια 
πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 

 Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

 Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2010

 Εγκρίνεται 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ     




