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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/
29-1-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία,
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού
Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών
και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών
αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των
παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης”» (Β΄714) και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2

Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και
αργίες) του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς
και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα σε αυτήν, για την καταγραφή
και την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της
Καρδίτσας, λόγω της διέλευσης του μεσογειακού
κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ».

Αρ. Φύλλου 5191

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101737
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/
29-1-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία,
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού
Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών
και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς
και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης”» (Β΄714)
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄222)
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων
παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
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γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
ζ) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
19-7-2019 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β΄3058).
η) Του Κανονισμού υπ΄αρ. 2016/679 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).
θ) Της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/29-1-2019 απόφασης
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄714), όπως
ισχύει.
ι) Της υπό στοιχεία οικ. 44464/452/31-5-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2140).
ια) Της υπό στοιχεία οικ. 89851/1165/9-12-2019 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(Β΄4929).
2. Το υπ΄ αρ. 47847/4767/28-8-2020 έγγραφο του
τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακού μητρώου πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας».
3. Tην τρέχουσα κατάσταση που διανύει η χώρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και τα μέτρα που καθορίζονται για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα
δαπάνη στην υπ’ αρ. 89851/1165/9-12-2019 (Β΄ 4929)
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παρ. 3α του άρθρου 1, η φράση «μέχρι
και την 1η Σεπτεμβρίου 2020», αντικαθίσταται από τη
φράση «μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5, η φράση «μέχρι
και την 31 Δεκεμβρίου 2020», αντικαθίσταται από τη
φράση «μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021».
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3. Στο άρθρο 9, η φράση «Η δημιουργία του Ψηφιακού
Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου
2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Η δημιουργία του
Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 31η
Μαρτίου 2021».
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Aριθμ. 84614
(2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και
αργίες) του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς
και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα σε αυτήν, για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις
πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και
της Καρδίτσας, λόγω της διέλευσης του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1157/1981 (Α’ 126), όπως ισχύει.
2. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987
(Α΄195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και
άλλες διατάξεις».
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/9/οικ.6060/29-02-2016
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση στον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της αρμοδιότητας να
καθορίζει με απόφασή του το ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί ή διατίθεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕΔΙ.» (Β’ 721).
4. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70/31/οικ.21068/30-06-2017
έγγραφο του τ. Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
για τη χρήση της ανωτέρω απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας.
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Το γεγονός ότι για τις ανάγκες της καταγραφής και
αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες της
18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Καρδίτσας απαιτείται
η απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση (καθημερινές,
Σάββατα, Κυριακές και αργίες) του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του προσωπικού
που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα σε αυτήν,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρι-
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κής Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και
του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα
καθήκοντα σε αυτήν, για την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες της 18ης και
19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην ευρύτερη περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας και της Καρδίτσας, σε εικοσιτετράωρη
βάση, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και
τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες.
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται κάθε
φορά θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ανάλογα με τις προκύπτουσες συγκεκριμένες ανάγκες.
Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα
χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 19-09-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02051912411200004*

