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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422 Β’) υπουργικής απόφασης
«Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για
τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ».

2

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3

Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για
το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153/45073/Α5
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422 Β’) υπουργικής απόφασης
«Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για
τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α’).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83 Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του
άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) και τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015
(ΦΕΚ 143 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,…. και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του
ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 33 Α’).
7. 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 Α’ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ»
(ΦΕΚ 422 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
Φ.151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529 Β’), Φ.151/41773/
Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289 Β’), Φ.151/64335/Α5/24-4-2015
(ΦΕΚ 721 Β’), Φ.151/75687/Α5/13-5-2016 (ΦΕΚ 1353 Β’),
Φ.151/100548/Α5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339 Β’), Φ.153/85295/
Α5/24-5-2018 (ΦΕΚ 2005 Β’) και Φ. 153/89821/A5/1-6-2018
(ΦΕΚ 2251 Β’), όμοιές της.
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/20-9-2018
«Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 20182019» (ΦΕΚ 4195 Β’).
12. Tις υπουργικές αποφάσεις Φ.22/75401/Δ4/10-5-2018
(ΦΕΚ 1664 Β’) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού
Λυκείου», Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 «Τροποποίηση της
Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού
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Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’
τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της
ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των
ΕΠΑ.Λ.» και Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’)
«Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’
Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των
Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της
Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)».
13. Την 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268 Β’ )κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των
απασχολούμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών
Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)…..»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 95206/Β1/7-6-2017
(ΦΕΚ 1995 Β’) κοινή υπουργική απόφαση.
14. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015).
15. Την αριθμ. Φ1/Γ/094/35385/Β1/06-03-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠΠΕΘ ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ».
16. Την Φ2/177268/Δ4/22-10-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4866 Β’) «Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών
Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017
(Α’ 78) και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων
Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας για
την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού
έτους 2018 - 2019.», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 απόφαση (ΦΕΚ 422 Β’/9.3.2009) ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Υ.ΠΟ.
ΠΑΙΘ.», αντικαθίσταται με «ΥΠΠΕΘ».
2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’)», αντικαθίσταται
με «Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ».
3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η
φράση «βαθμό τουλάχιστον Δ’», αντικαθίσταται από τη
φράση «βαθμό Α’».
4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Σχολικοί Σύμβουλοι», αντικαθίσταται με «Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου».
5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», αντικαθίσταται με
«Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών
και Εξετάσεων».

Τεύχος Β’ 1149/05.04.2019

6. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ή «Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών» αντικαθίσταται
με «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».
7. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/2009
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 422 Β’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της
ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Οι
εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων σχετικών με το μάθημα που εξετάζεται ή Εκπαιδευτικοί Β’ θμιας Εκπαίδευσης
ΕΠΑΛ, μόνιμοι ή αναπληρωτές. Εφόσον δεν υπάρχουν
μόνιμοι ή αναπληρωτές Εκπ/κοί Β’ θμιας Εκπαίδευσης για
συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Ο ένας τουλάχιστον
από τους εισηγητές πρέπει να είναι καθηγητής Β’ θμιας
Εκπαίδευσης ΕΠΑΛ των παρακάτω κλάδων και να έχει
διδάξει το μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος
κατά την τελευταία διετία ως ακολούθως»:
- Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, του κλάδου ΠΕ02
Φιλόλογοι
- Για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα), του κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικοί
Για τα μαθήματα ειδικότητας οι ακόλουθοι κλάδοι:
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις του κλάδου: ΠΕ88
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας του κλάδου: ΠΕ88
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του κλάδου ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) και ΠΕ78
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του κλάδου ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09, ΠΕ18.02) και
ΠΕ78
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο του κλάδου ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους
πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)
ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)
- Οικοδομική του κλάδου ΠΕ81
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης του κλάδου ΠΕ08, ΠΕ89.01,
ΠΕ89.02 και ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
- Τεχνολογία Υλικών του κλάδου ΠΕ89.01, ΠΕ89.02
- Ψηφιακά Συστήματα του κλάδου ΠΕ84, ΠΕ83
- Ηλεκτροτεχνία 2 του κλάδου ΠΕ83, ΠΕ84
- Ηλεκτρικές Μηχανές του κλάδου ΠΕ83
- Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ82
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων του
κλάδου ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς
με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους
ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06), ΠΕ85 (κατά προτεραιότητα ΠΕ17.12)
- Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού του κλάδου ΠΕ82 (κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
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- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ του κλάδου ΠΕ82
(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02,
ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32).
- Κινητήρες Αεροσκαφών του κλάδου ΠΕ82 (κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32).
- Προγραμματισμός Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ86.
- Δίκτυα Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ86, ΠΕ84 (κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12,10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξή
τους στον κλάδο ΠΕ84).
- Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ του κλάδου ΠΕ87.01,
ΠΕ87.07, ΠΕ87.02, ΠΕ87.08, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05,
ΠΕ87.06, ΠΕ87.10, ΠΕ87.09.
- Υγιεινή του κλάδου ΠΕ87.
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ του κλάδου ΠΕ90.
- Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη ΝαυτιλίαΕφαρμογές του κλάδου ΠΕ78, ΠΕ90, ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο ΠΕ18.31).
- Ναυτικές Μηχανές του κλάδου ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ18.31).»
8. Το άρθρο 8 καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 28293 ΕΞ 2019
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και ΡαφήναςΠικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του
ν. 2459/1997 (Α’ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998
(Α’ 25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της
κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84
του ν. 4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α’ 129) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3,
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/2015
(Α’ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016
(Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
γ) Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
δ) Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Την Υ59/3-9-2018 (3818/B’/5-9-2018) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
7. Την υπ’ αριθμ. 91589/3-9-2018 (3814/Β’/4-9-2018)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο
Γιαννακίδη».
8. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
10. Το π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
12. Το 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» και το ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
13. Την 20725/Β.979/10-5-2011 (1207/B’/14-6-2011)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
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αδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
36 του Νόμου 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την
Γ.Δ.Ο.Π.0000811ΕΞ2017/24-5-2017 (1927/Β’/2-6-2017)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
14. Την 854/04-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την
υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».
15. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L
187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11,
12 και 50 αυτού.
γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.
δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
16. Την οικ. 3648/387/30-3-2012 (985/Β’/30-3-2012)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
για το έργο “Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών”
άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α’/18-2-1997)».
17. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 (3255/Β’/88-2018) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης- Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται μεταξύ άλλων,
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12147/Α325/20-12-2018 (5984/Β’/31-12-2018) κοινή
απόφαση των ίδιων Υπουργών.
18. Την αριθμ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
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19. Τα αριθμ. 251667/17-12-2018, 21979/28-1-2019
και 57735/25-2-2019 έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. της
Περιφέρειας Αττικής.
20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των
Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018.
21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας,
προκαλείται δαπάνη ύψους 816.000,00 ευρώ περίπου
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 027/
0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας). Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους
632.000,00 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 και το υπόλοιπο αυτής
ύψους 184.000,00 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος
και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/8706/Α325/38-2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης- Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997 και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
και 702/2014.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από
την πυρκαγιά.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 70% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4)
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014.
5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9
των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 και 702/2014, η
αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των
εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό

Τεύχος Β’ 1149/05.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/competition/
transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα
στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.
6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφό της προς την Περιφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών :
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.
β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.
γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί
σε αυτήν σχετική αίτηση.
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.
ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30
ημερών, περί μη πτώχευσης.
ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.
θ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στην περίπτ. θ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’
αριθμ. 20725/Β.979/10-5-2011 υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει, και εξειδικεύονται από την Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία
τηρεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για δέκα (10) έτη
από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή
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δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. Οικ. 67
(3)
Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), όπως ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 25 αυτού.
2. Το ν. 3851/2010... (Α’ 85) και ειδικότερα το άρθρο
7 αυτού.
3. Το ν. 3889/2010... (Α’ 182) και ειδικότερα το άρθρο
30 αυτού, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, όπως οι παρ. 3
και 4 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4599/2019
(Α’ 40).
4. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’179), όπως ισχύει.
5. Το ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο ΑθήναςΑττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α’), όπως ισχύει
και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.
6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)»
(Α’ 70).
7. Τo v. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση
Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και
Επιλογής Προϊσταμένων» (ΦΕΚ 33 Α’) και ειδικότερα το
άρθρο 50 αυτού.
8. Το ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις
υπεράκτιες εργασίες...» (ΦΕΚ 136Α’) και ειδικότερα το
άρθρο 47 αυτού.
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9. Το ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων...» (ΦΕΚ 105Α’) και ειδικότερα το άρθρο
40 αυτού.
10. Το ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (ΦΕΚ 216Α’) και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
11. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
12. Την 181478/965/2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Η.Π.
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός
της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/
ΕΚ του Συμβουλίου" του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β’ 1931), όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 3763).
13. Την Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/2014 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 3304Β’) «Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο
διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του
συστήματος...».
14. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης ("Principle
of Common but Differentiated Responsibility") την οποία
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.
15. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.
SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες γραμμές
για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 5.6.2012,
σ. 4), όπως ισχύει.
16. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012»
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ. 6).
17. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ.
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της
17.05.2011, σελ. 1).
18. Την αριθμ. 5/2019 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με την κατανομή των
εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για τα ημερολογιακά
έτη 2018 και 2019.
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19. Τη διαδικασία διαβούλευσης για το «Εθνικό
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» από 19/06/2018 έως
10/07/2018, στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/
minenv/?p=9368, και των αποτελεσμάτων της, μετά των
σχολίων που υποβλήθηκαν.
20. 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
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
21. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).
22. Το π.δ. 70/2015 «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 Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
23. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
24. Την Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 4201).
25. Την 7313/1818/29.11.2016 (Β’ 3905/5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II"».
26. Την 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018)
κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο: «Προκήρυξη του
προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II", που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το ημερολογιακό
έτος 2018, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου
25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Κατανομή εσόδων
Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως
ακολούθως για το ημερολογιακό έτος 2018:
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α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων
διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για
επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ΑΠ/21906/2014 (Β’ 3304) κοινή υπουργική
απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται
για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
γ. Ποσοστό δώδεκα κι εννέα δέκατα τοις εκατό (12,9 %)
των εσόδων διατίθεται για την άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων
οικιών. Οι ανωτέρω πόροι συνδυάζονται με πόρους του
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες, στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης 7313/1818/29.11.2016 - (ΦΕΚ Β’3905/5.12.2016)
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II» καθώς και της κοινής
υπουργικής απόφασης Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(Β’ 756/02.03.2018) με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»,, όπως κάθε φορά
τροποποιείται και ισχύει. Προς επίτευξη του ανωτέρω
σκοπού, οι πόροι μεταφέρονται σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος,
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ
(ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Πόροι που τυχόν δεν χρησιμοποιηθούν για
το ανωτέρω Πρόγραμμα, διατίθενται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
σε λοιπά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον
κτιριακό τομέα, που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται
στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ) για
χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα
χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση
στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.
ε. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές
Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα έργα
και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν:
(α) Εκπόνηση λεπτομερούς αναπτυξιακού σχεδίου σε
επιχειρησιακό επίπεδο (master plan) και χωρικού σχεδίου/σχεδίου χρήσεων γης, για το Δήμο Μεγαλόπολης,
το οποίο και θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για
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την προτεραιοποίηση και την παρακολούθηση της
πορείας αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή, (β)
επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης από μονάδες
επεξεργασίας αστικών/οικιακών λυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από σταθμούς
καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των οποίων η
σύνθεση είναι παρόμοια με την σύνθεση των οικιακών
ή αστικών λυμάτων, για τη μετατροπή της σε ωφέλιμο
δευτερογενές υλικό, (γ) πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές
με δυνατότητα χρηματοδότησης και συμπράξεων με
ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια στους τομείς των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών
συστημάτων, εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών
αποθήκευσης ενέργειας, (δ) χρηματοδότηση μελετών βιωσιμότητας και τεχνικής ωρίμανσης έργων Ενεργειακών
Κοινοτήτων με έμφαση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, εξηλεκτρισμού των μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητες, με βάση
τα κριτήρια που ισχύουν σε παρόμοια χρηματοδοτικά
εργαλεία. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός
του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως
εξαντλήσεώς του.
στ. Ποσοστό ένα δέκατο τοις εκατό (0,1%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική
υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση
δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή
των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας...» όπως ισχύει, και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και
δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής.
Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους
μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται
από αυτήν καταργείται.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02011490504190008*

