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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

νων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους
όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ.
2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - LIKE - Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο
φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα με δ.τ. «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1», του φυσικού προσώπου με την
επωνυμία «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ», λόγω προσθήκης νέας δομής και κατάργησης υφιστάμενης.

3

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ.
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

4

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό 63327οικ./φ.336/1.11.2019
(ΦΕΚ 4277/ τ. Β’ /22.11.2019) και θέμα τη σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων
πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και
του πίνακα τροποποιούμενων -καταργούμενων
διατάξεων/Ορισμός νέου μέλους.

5

Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»

6

Παράταση ισχύος των διατάξεων της 51738/2014
(2947/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

7

Τροποποίηση της με αρ. οικ. 46885/3403/31-10-2012
(ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και
Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών
και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμε-
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Τροποποίηση της απόφασης 18/809/21.2.2018
«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που
παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του
ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 859/Β΄/12.3.2018) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/25022
(1)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - LIKE - Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο
φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/1211-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-092013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/
Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση,
την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».
4. Τη με αριθμ. 218502/K1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/
Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
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Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
του ν. 4093/2012».
5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019), «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθ. 4, παρ. 1.
7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019), «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθ.
6, παρ. 2.
8.Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
9. Τη με αρ. πρωτ. Κ1/100523/21-06-2019 αίτηση του
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην αριθ.
ΔΑ/1617/30-01-2020 απόφασή του, της με αρ. 391/
29-01-2020 συνεδρίασης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγείται Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ - LIKE - Κ.Δ.Β.Μ. 2» με κωδικό 202025022, στο
φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ», με δομή στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 70 ΤΚ
ΚΟΠΑΝΟΥ, ΔΕ ΑΝΘΕΜΙΩΝ, 59035, ΚΟΠΑΝΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,
με δυναμικότητα 23 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση
14.α, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του
άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011)
όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος
αδειοδότησης ή από το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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Αριθμ. Κ1/25107
(2)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με δ.τ. «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1», του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ», λόγω προσθήκης
νέας δομής και κατάργησης υφιστάμενης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, όπως ισχύει.
2.Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».
4. Τη με αριθμ. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β'/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ Άρθρου
του ν. 4093/2012».
5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019), «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθ.
4, παρ. 1.
7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019), «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθ.
6, παρ. 2.
8. Τη με αριθμ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/
02-08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
9. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Ένα με δ.τ. «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1» με
κωδικό 2101704, που εκδόθηκε με την απόφαση της
309/26-04-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. Κ1/189135/02-12-2019 αίτηση,
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
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11. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην αριθμ.
ΔΑ/1292/24-01-2020 απόφαση του, της με αρ. 390/
23-01-2020 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με δ.τ. «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. 1», με κωδικό 2101704, λόγω προσθήκης νέας
δομής στη διεύθυνση ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 100, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, με δυναμικότητα 49 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ και την κατάργηση της υφιστάμενης δομής
στη διεύθυνση ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 8, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ,
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βιου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ20210/39039/1351
(3)
Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ.
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 2 του άρθρου 97
όπως ισχύει και τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35 όπως ισχύει, του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.»
2. Τις διατάξεις του Β΄ μέρους του άρθρου 2, της παραγράφου Ε της υποπαραγράφου Ε2 της περ. 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
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ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
4. 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 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α΄ 168).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/
2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το με αριθμ. πρωτ. 183352/5.09.2019 έγγραφο του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ
1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης
Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων για χρόνο ασφάλισης
από 1.12.2012-31.12.2016, καταβάλλουν υποχρεωτικά,
ποσό μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει από το γινόμενο
του ποσοστού 7% επί του κατωτάτου βασικού μισθού
άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών όπως
ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό
δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών,
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας
δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η
ρύθμιση του αρ. 59 του ν. 4445/2016.
3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από
1/12/2012 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την εν λόγω
ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.
Άρθρο 2
Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
ΕΤΕΑΕΠ
1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρ-
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τοποιών για χρόνο ασφάλισης από 1.01.2015-31.12.2016
καταβάλλουν υποχρεωτικά, ποσό μηνιαίας εισφοράς που
προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού 7% επί του
κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των
είκοσι πέντε (25) ετών όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό
δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών,
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας
δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η
ρύθμιση του αρ. 59 του ν. 4445/2016.
3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση
από 1/01/2015 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την
εν λόγω ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα
συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 6946οικ./φ.336
(4)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό 63327οικ./φ.336/1.11.2019
(ΦΕΚ 4277/ τ. Β' /22.11.2019) και θέμα τη σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής
έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων και του πίνακα τροποποιούμενων
-καταργούμενων διατάξεων/Ορισμός νέου μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β' του ν. 2408/1996
(ΦΕΚ Α' 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συ-
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νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94),
γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ' του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21),
δ) του π.δ. 81/2019 (Α' 119), «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των του άρθρου 18 του
ν. 4625/2019 (Α΄ 139) και των άρθρων 28 έως 44 του
ν. 4623/2019 (Α΄134),
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2) Τη με αριθμό 63327οικ./φ.336/1.11.2019 (ΦΕΚ
4277/ τ.Β΄/22.11.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα επιτροπής.
3) Το Προεδρικό Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου
2019, (ΦΕΚ 53/τ.Γ΄/27-1-2020) με το οποίο, μεταξύ άλλων, αποσπάστηκε στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πάρεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικόλαος Σεκέρογλου
του Προδρόμου.
4) Την ανάγκη συμπλήρωσης των μελών της ανωτέρω
Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμό: 63327οικ./φ.336/
1.11.2019 (ΦΕΚ 4277/τ.Β΄/22.11.2019) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης ως εξής:
Στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα
και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και
του πίνακα τροποποιούμενων -καταργούμενων διατάξεων, ορίζουμε νέο τακτικό μέλος, τον Νικόλαο Σεκέρογλου του Προδρόμου (ΑΔΤ:ΑΕ214745), Πάρεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένο στο
Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό: 63327οικ./
φ.336/1.11.2019 (ΦΕΚ 4277/τ.Β' /22.11.2019) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/οικ.6916
(5)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 105/Α΄/14-6-2018),
όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010) και τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/
2012), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) με θέμα
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) με θέμα
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./195/26624/
5-12-16 εγκριτική απόφαση
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/21-11-2013).
6. Το αριθμ. ΓρΔ/11706/27-12-2019 έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν δέκα (110) ατόμων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από προσωρινούς πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων, της Προκήρυξης 7Κ/2018
(ΦΕΚ 18/14-6-2018/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), στην Εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας) .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
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Αριθ. Πρωτ. : οικ. 10770/2020
(6)
Παράταση ισχύος των διατάξεων της 51738/2014
(2947/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6
του ν. 4251/2014 (80/Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
δ) Των π.δ. 5 και 6/2020 (5/Α΄) «Αποδοχή παραίτησης
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» και «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» αντίστοιχα.
ε) Του π.δ. 9/2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»
στ) Του π.δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
ζ) Την αριθμ. Υ4/2020 (Β΄ 70) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεώργιο Κουμουτσάκο».
η) Την αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947/Β’) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού
ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων
για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων», η ισχύς της
οποίας παρατάθηκε με τις αριθμ. 61227/16.9.2015 (2050/Β’),
43366/29.9.2016 (3220 Β’), 46710/7.12.2017 ( 4503/Β’) και
οικ.35686/2018 (4782 Β΄) όμοιες, έως 30.9.2019.
2. Την αριθμ. 343/14.1.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η ισχύς της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.9.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο Υπουργός

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΦΒ1-Α/76545/886
(7)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 46885/3403/
31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα
«Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από
κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια
δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.
595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

τευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων,
νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2
του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει», όπως ισχύει.
ιε) Της υπουργικής απόφασης με αριθμ, ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/67414/8290/02-08-2019/(Β΄ 3107) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων
περί πρόσθετων προστατευτικών μέτρων
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, με τη χρήση ανιχνευτή αερίων
υδρογονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου ATEX σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει. Κάθε ανιχνευτής είναι
πιστοποιημένος από φορέα πιστοποίησης και το σύνολο
των εγκεκριμένων ανιχνευτών είναι συνδεδεμένο με αυτόνομο πίνακα. Το σύστημα αυτό, κατά την ενεργοποίηση του εκτός από την αναγγελία συναγερμού διακόπτει
αυτόματα την παροχή υγραερίου μεταξύ της δεξαμενής
υγραερίου και της συσκευής διανομής υγραερίου.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Κατασκευή πυράντοχων τοιχίων, ύψους 1,5 μ. με
δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120) λεπτών (Δ.Π.
120΄) μεταξύ κάθε χαρακτηριστικού στοιχείου του υγραερίου και του ορίου του οικοπέδου ή του γηπέδου, δίχως
να απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Ο πυράντοχος τοίχος τοποθετείται στα όρια του οικοπέδου, ανάμεσα στα
χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου και του κτιρίου
ή χώρου των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου
4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄
82), με μήκος τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ολικό
μήκος του συντομότερου δρόμου (παρακαμπτήριος του
τοίχου) από τυχόν σημείο διαρροής υγραερίου του χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης και του κτιρίου
ή χώρου των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου
4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), είναι μεγαλύτερο των 20
μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το μήκος του πυράντοχου
τοιχίου δεν θα είναι μικρότερο των 3 μέτρων.»
3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Επιπρόσθετα για την περίπτωση των μικτών πρατηρίων, εφόσον:
αα) βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα
(30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή
χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) όπως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τα
ειδικά μέτρα και συσκευές σύμφωνα με τις υποδείξεις
(α) ως και (στ) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222),
όπως ισχύει,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 31 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και
προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων
διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει.
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).
γ) Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ε) 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».
στ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
ζ) Της ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19-7-2019
(ΦΕΚ 3058/Β΄/2019) απόφασης Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
η) Του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής
υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) «Ρυθμίσεις
για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις».
ι) Του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
ια) Του ν. 4030/2011 (A΄ 249) «Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
ιβ) Του ν. 4067/2012 (A΄ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
ιγ) Του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».
ιδ) Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46885/3403/31-10-2012
(ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) «Καθορισμός πρόσθετων προστα-
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ββ) βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα
(30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή
χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012
(Α’ 82) όπως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν
σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης ΙΙ και φάσης Ι σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ.
οικ. 21523/763/2-5-2012 (ΦΕΚ 1439/Β΄/2012) και οικ.
10245/713/7-4-1997 (ΦΕΚ 311/Β΄/1997) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ετήσιας ποσότητας διακίνησης καυσίμου.»
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις περιπτώσεις μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίων που έχει χορηγηθεί έγκριση σχεδιαγραμμάτων
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης, η διαδικασία
χορήγησης άδειας λειτουργίας ολοκληρώνεται με τις
πρότερες ισχύουσες διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ.
46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 19 Φεβρουαρίου 2020
Οι Υφυπουργοί
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υποδομών
και Μεταφορών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6/868/12.2.2020
(8)
Τροποποίηση της απόφασης 18/809/21.2.2018
«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που
παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93
του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 859/Β΄/12.3.2018) του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α΄/
30.1.2018)
2. της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993
(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
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άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995
(ΦΕΚ Α΄ 146)
3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της απόφασης
18/809/21.2.2018 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο
93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 14/Α΄/30.1.2018) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρίες, ως προς τα
οποία δεν υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 από τις Εταιρίες ή των
φυσικών προσώπων που δεν απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρίες, προς εξέταση της συνδρομής των
κωλυμάτων του άρθρου 5, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προβαίνει σε αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τα εν λόγω υποψήφια προς
Πιστοποίηση φυσικά πρόσωπα και υποβάλλεται από τα
τελευταία υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής περί μη ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης
και μη επιβολής κυρώσεων για οποιαδήποτε διοικητική
παράβαση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 5 ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας σε βάρος
αυτών των προσώπων.»
2. Η παράγραφος 2 περιπτ. (ii) στοιχ. (β) του άρθρου 20
της απόφασης 18/809/21.2.2018 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα
με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 14/Α΄/30.1.2018)
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 2 δικαιολογητικά»
Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
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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.

*02007611003200008*

