
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το εκπαι-
δευτικό προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώ-
σεων θέρους 2019.

2 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 
27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: 
Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 
ΘΕΟΔΩΡΟ του Ματθαίου κ.α.

4 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

5 Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική διευθυν-
ση Αρκαδίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στη 103019/Ζ1/26-06-2019 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2853/ 
Β΄/05-07-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.Δ΄/116624/Α2 (1)
   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το εκ-

παιδευτικό προσωπικό των μαθητικών κατασκη-

νώσεων θέρους 2019.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1787/1939 (Φ.Ε.Κ. 251/Α΄/19-6-1939), «Περί 

Οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων».
2. Την ΙΒ/7243 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 368/Β΄/ 

28.06.1983) «Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Μα-
θητικών Κατασκηνώσεων».

3. Την 128413 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 631/Β΄/ 
25.10.1966), «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των 
Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών».

4. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας …».

5. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Το με αρ. πρ. 78708/A2/17-05-2019 έγγραφο του Γε-
νικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμμα-
τισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών με θέμα: «Καθορισμός κατασκηνωτικών 
περιόδων θέρους 2019».

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη για την καταβολή ωρών υπερωριακής απο-
ζημίωσης σαράντα οκτώ (48) θέσεων εκπαιδευτικού 
προσωπικού των μαθητικών κατασκηνώσεων, για την 
Α’ κατασκηνωτική περίοδο, σαράντα οκτώ (48) θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού, για τη Β’ κατασκηνωτική 
περίοδο και έντεκα (11) θέσεων εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, για τη Γ’ κατασκηνωτική περίοδο, που θα κα-
λυφθούν από εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης, ύψους 
συνολικά, δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 
(17.950,00 €), του έτους 2019 η οποία θα αντιμετωπισθεί 
με εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ C2120201017 των 
Ε.Φ. 1019 201 9900100, Ε.Φ. 1019 201 9900900 και Ε.Φ. 
1019 2019900600.

9. Το γεγονός ότι θα απαιτηθούν συνολικά δύο χιλιάδες 
εκατόν σαράντα δύο( 2142) ώρες υπερωριακής εργασίας 
και αντίστοιχα δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
ευρώ (17.950,00€) υπερωριακής αποζημίωσης των υπαλ-
λήλων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, 
για την διοικητική οργάνωση και προετοιμασία των κα-
τασκηνωτικών χώρων των μαθητικών κατασκηνώσεων 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το καλοκαίρι 2019.

10. Την από 10-05-2019 έγκριση του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για μεταφορά πιστώσεων στους αρ-
μόδιους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης.

11. Το με αρ. πρ.:8844/02-07-2019 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης Θεσσαλίας περί μη απόδοσης υπερωρι-
ακής εργασίας στα στελέχη της κατασκήνωσης για το 
θέρος 2019.

12. Την με αρ. πρ.Φ.1/Γ/347/112745/Β1/11-07-20 19 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, τ.Α΄).

13. Τις αποφάσεις περί δέσμευσης πιστώσεων:
α) για την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
αρ. πρ. Φ2.2/8421/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΠΗ4653ΠΣ-ΟΩ4),

β) για την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρι-
κής Μακεδονίας με αρ. πρ.15479/03-07-2019 (ΑΔΑ: 
99474653ΠΣ-7ΤΥ) και

γ) για την Περιφερειακή Δ/νση Πρ/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηπείρου με Φ.23/6387/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ-
ΥΟ4653ΠΣ-Ν3Ξ).

14. Το άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 81/ΦΕΚ 119/τ.Α’/08.07.2019 
περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, αποφασί-
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία συνολικά δύο 
χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (2.142) ωρών και για τις 
τρεις (03) κατασκηνωτικές περιόδους, σαράντα οκτώ (48) 
εκπαιδευτικών της Α’/θμιας Εκπ/σης, που θα εργαστούν 
υπερωριακά πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους, για τη διοικητική οργάνωση και προετοιμασία των 
κατασκηνωτικών χώρων των μαθητικών κατασκηνώσε-
ων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, Σαγιάδας Θεσπρωτίας 
και Αβδήρων Ξάνθης, για τη θερινή περίοδο 2019, προ-
κειμένου να φιλοξενηθούν οι μαθητές/τριες σε συνθήκες 
εύρυθμης λειτουργίας.

Η κατανομή της υπερωριακής εργασίας ανά Μαθητική 
κατασκήνωση έχει ως εξής:

α) στη μαθητική κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλ-
κιδικής, για τις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους θα 
κατανεμηθούν πεντακόσιες ενενήντα τέσσερεις (594) 
ώρες σε έντεκα (11) εκπαιδευτικούς, ύψους € 5.000,00

β) στη μαθητική κατασκήνωση Σαγιάδα Θεσπρωτίας, 
για τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους θα κατανεμη-
θούν τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) ώρες σε δεκατρείς 
(13) εκπαιδευτικούς, ύψους € 3.950,00 και

γ) στη μαθητική κατασκήνωση Αβδήρων Ξάνθης, για 
τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους θα κατανεμηθούν 
χίλιες ογδόντα (1080) ώρες σε είκοσι τέσσερεις (24) εκ-
παιδευτικούς, ύψους € 9.000,00.

2. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
για εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες, ανά μα-
θητική κατασκήνωση, έχει ως ακολούθως:

Α) στη μαθητική κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλ-
κιδικής, για τις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους,

α) τριακόσιες τριάντα(330) ώρες για απογευματινή 
εργασία μέχρι 22:00 μ.μ.,

β) ογδόντα οκτώ (88) ώρες για νυχτερινή εργασία από 
22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. της επομένης,

γ) ογδόντα οκτώ(88) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων από 6:00 π.μ.έως 22:00 μ.μ. και

δ) ογδόντα οκτώ (88) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων από 22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. της επομένης,

Β) Στη μαθητική κατασκήνωση Σαγιάδα Θεσπρωτίας, 
για τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους, 

α) διακόσιες εξήντα (260) ώρες για απογευματινή ερ-
γασία έως 22:00 μ.μ.,

β) εξήντα πέντε (65) ώρες για νυχτερινή εργασία από 
22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. της επομένης,

γ) εξήντα πέντε (65) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων από 6:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. και

δ)εβδομήντα οκτώ (78) ώρες για εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων από 22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. της επό-
μενης και

Γ) στη μαθητική κατασκήνωση Αβδήρων Ξάνθης, για 
τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους, 

α) εξακόσιες ενενήντα έξι (696) ώρες για απογευματινή 
εργασία έως 22:00 μ.μ.,

β) εκατόν είκοσι (120) ώρες για νυχτερινή εργασία από 
22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. της επομένης,

γ)εκατόν είκοσι (120) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων από 6:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. και

δ) εκατόν σαράντα τέσσερεις (144) ώρες για εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων από 22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. 
της επόμενης.

3. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολο-
γισμό των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης, που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των κατασκη-
νώσεων, (Ε.Φ. 1019 201 9900100 για την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
Ε.Φ. 1019 201 9900900 για την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Ε.Φ. 1019 201 
9900600 για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Ηπείρου) και τον ΑΛΕ C2120201017 οικονομικού έτους 
2019.

4. Ο υπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης καθενός 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015).

5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ioυλίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554 (2) 
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 

27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: 

Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοι-

κονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση 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» (Α’ 98).
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2. Το ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/ 16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 4 αυτού.

3. Τον ν. 4122/2013 (Α’42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτι-
ρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων... Μετονομασία... του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...».

5. Το π.δ. 81/2019 (Α’119/08.07.2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Την Υ 1/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 2901/ 
09.07.2019).

7. Το π.δ. 83/2019 (Α’2019/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

8. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

9. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».

10. Την 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμμα-
τέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015).

11. Την υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 
(Β’  2733/31.8.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάστα-
ση των Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν».

12. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/ 
31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με τίτλο: [Αντικατάσταση της 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) υπουργικής από-
φασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία εν-
στάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”»].

13. Την 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β’ 2784/21.12.2015) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το αρ.22 του ν. 4314/2014».

14. Την 7313/1818/29.11.2016 (Β’ 3905/ 5.12.2016) κοινή 
υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτο-
φυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

15. Το ν. 3912/2011 (Α’17) περί σύστασης του Εθνικού 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 
Α.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης 
μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για 
το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».

17. Την πρωτ. 8069/Β1/2939/27.12.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 733/ 
30.12.2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επεν-
δυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την 
επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”».

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006».

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος ση-
μασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των 
κτηρίων.

21. Την C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

22. Την 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση έντα-
ξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ II» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020».

23. Την 3218/1168/Α2/03.07.2017 απόφαση ένταξης 
της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με 
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Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020».

24. Την 4550/Β1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποί-
ησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020».

25. Την οικ.2386/01.11.2017 απόφαση ένταξης της 
πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο Αι-
γαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

26. Την 598/05.03.2018 απόφαση ένταξης της πρά-
ξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυ-
ριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 
5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020».

27. Την 391/07.03.2018 απόφαση ένταξης της πρά-
ξης «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νη-
σιά 2014-2020».

28. Την 1099/21.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης 
«Δράση 4.C.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κρήτη 2014-2020».

29. Την 1091/28.03.2018 απόφαση ένταξης της πρά-
ξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

30. Την 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 
5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 
2014-2020».

31. Την1081/30.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 
5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020».

32. Την1023/30.05.2018 απόφαση ένταξης της πρά-
ξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020»

33. Την1947/06.07.2018 απόφαση ένταξης της πράξης 
«“Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλι-
κότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπλη-
ρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ” με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020”».

34. Την 458/30.01.2019 pρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη» με τίτλο «Παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών».

35. Την αριθμ. 2179/ 18.06.2019 έγκριση 17ης Γραπτής 
Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευ-
σης Δράσεων του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

36. Το έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας, Επικαιροποίηση Ιούνιος 2019.

37. Την 942/20.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκρι-
ση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων αξιολόγησης των 
Δράσεων του άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνο-
λογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και 
της Δράσης 04.1.1.04 «Δράσεις ενίσχυσης «Εξοικονομώ 
κατ’Οίκον» του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.

38. Την οικ. 67/21.03.2019 (Β’ 1149/05.04.2019) υπουρ-
γική απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου για το έτος 2018», καθώς και την ενημέρωση 
του ύψους των σχετικών εσόδων που διατίθενται στο 
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΚΠΑΑ).

39. Το αρίθμ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 έγγραφο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία 
συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύ-
σεων».

40. Το αρίθμ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017 έγγρα-
φο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση στο Πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

41. Τον ν.2472/1997 (Α’ 50) περί «Προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», όπως ισχύει.

42. Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) περί «Προστα-
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιω-
τικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και τροποποίηση του ν. 2472/1997».

43. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

44. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Από-
δοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.

45. Το ν. 4342/2015 (Α’ 143) «... Ενσωμάτωση στο Ελ-
ληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κα-
τάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμ-
βουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της 
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

46. Το άρθρο 6 ν. 3818/2010 (A’ 17) «Προστασία των 
δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την σύσταση 
της Ειδικής Γραμματείας.

47. Την ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367/ 
12.07.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση 
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Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

48. Την ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β’ 4003/ 
17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδη-
γιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως 
ισχύει (βλ. ΦΚ Β’ 4108/23.11.2017).

49. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της αρίθμ. Υ.Π.ΕΝ. 
170192/9/5.1.2017 σύμβασης υλοποίησης του έργου: 
«Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώ-
ρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων», όπως έχει αναθεωρηθεί.

50. Την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019 (Β’ 408/ 
14.02.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού 
της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το 
χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».

51. Την από 04-08-2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖ-
ΞΟΖ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, φορέων 
ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής 
καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα 
ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών μέσων κατά 
την έννοια του άρθρου 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως 
ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

52. Το ν. 3862/2010 (Α’113) «Προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/
ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτά-
σεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

53. Την κοινή υπουργική απόφαση 45231/20.4.2017 
(Β’1445) «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών 
με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, 
(Α’ 240) όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργι-
κή απόφαση ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 
3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Επαγγελμα-
τικού Λογαριασμού.

54. Το ν. 4270/2014 (Α’143), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

55. Την 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/ 02.03.2018) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

56. Την ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583/ 
27.06.2019) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

57. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/ 
27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) κοινής απόφασης 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ 
κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ως κατωτέρω:

Ο Πίνακας της παραγράφου 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή 
Αίτησης - Προθεσμίες διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

Από 16.09.2019

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,  
Βορείου Αιγαίου, Κρήτης 

Από 19.09.2019

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 23.09.2019

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος
και Επενδύσεων και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟ του Ματθαίου κ.α.

  Με την 17GRYP08320000046-6/18-7-2019 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλει κατ’ άρθρα 152 παρ. 5 και 
155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στους νυν αγνώστου 
διαμονής: α) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Ματθαίου και 
της Ζωής, με Α.Φ.Μ. 118600336 και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ του Αποστόλου και της Πέτρινης, με Α.Φ.Μ. 
070255905, ως προσωπικά υπεύθυνους, πολλαπλά τέλη 
για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), το οποίο ισομερίζει εις αμφότερους, 
καθιστώντας έκαστο αλληλεγγύως υπόχρεο για την προ-
σωπική οφειλή του ετέρου. Το ως άνω ποσό πολλαπλών 
τελών προσαυξάνεται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί 
τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ 
(36,00 €).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Οινόη, την 18/07/2019. 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 70417/536 (4)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με 178/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
(ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του 
ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των Αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία 
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την οικ. 47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β’/ 
14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-
ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης απο-

φάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
ν. 2696/1999».

14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων».

15. Την Οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α του 
ν. 2696/1999».

16. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, 178/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

17. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, βάσει της οποίας ελήφθη η 
22/18 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις.

18. Την 178/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα (έτος 2019) προϋπολογισμό του Δήμου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μοσχάτου - Ταύρου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συν-
θηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
- Την μονοδρόμηση της οδού Κισσάβου, στο τμήμα 

μεταξύ της οδού Θεσσαλονίκης και της Λεωφ. Πειραι-
ώς, με φορά κατεύθυνσης των οχημάτων από την οδό 
Θεσσαλονίκης προς την Λεωφ. Πειραιώς.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύ-
ρου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

7. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτού-
μενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 874288/2019 (5)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική διευθυν-

ση Αρκαδίας.

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85/τ. Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

1.2. Του άρθρου 87 περίπτωση ι’ του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/ 
τ.Α’/23.1.2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

1.3. Του π.δ. 262/1988 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/7-6-1988) περί 
«Σύστασης Υπηρεσιών και Θέσεων στο Ταμείο Συντά-
ξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» καθώς και του 
π.δ. 24/1999 περί «Σύστασης Περιφερειακών Υπηρεσι-
ών- μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτα-
σφαλίσεως Υγειονομικών».

1.4. Του π.δ. 199/1996 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/12-7-1996 όπως 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 225/1998 (ΦΕΚ 175/24-7-1998) 
«Συμπλήρωση Κανονισμού Διάρθρωσης, Συνθέσεως 

και αρμοδιοτήτων του Ο.Γ.Α.» και τις 1080/2/28-6-2006, 
1057/31-12-2014 και 15-4/2/9-6-2016 αποφάσεις του 
Δ.Σ. του Ο.Γ.Α.

1.5. Του π.δ. 62/2005 (ΦΕΚ 68/τ.Α’/3-4-2006) «Οργα-
νισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)»

2. Την 526/συν. 27η/11-07-2019 (ΑΔΑ 6ΤΚ5465ΧΠΙ-
ΧΥΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., απο-
φασίζουμε:

Τη μεταφορά στην Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας των 
κατωτέρω αρμοδιοτήτων:

α) Επεξεργασίας συνταξιοδοτικών αιτημάτων των 
ασφαλισμένων του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νομών Αργολίδας και 
Λακωνίας.

β) Έκδοσης αποφάσεων υπαγωγής στην ασφάλιση, 
βεβαίωσης της ασφαλιστικής ικανότητας, βεβαίωσης 
ενημερότητας και παροχής επιδόματος μητρότητας των 
ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ των Νομών Αργολίδας, Κοριν-
θίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

γ) Έκδοσης αποφάσεων υπαγωγής στην ασφάλιση, 
βεβαίωσης της ασφαλιστικής ικανότητας και βεβαίωσης 
ενημερότητας των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ των 
Νομών Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας

δ) Έκδοσης αποφάσεων υπαγωγής στην ασφάλιση, 
βεβαίωσης της ασφαλιστικής ικανότητας και βεβαίωσης 
ενημερότητας των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
των Νομών Αργολίδας και Λακωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στη 103019/Ζ1/26-06-2019 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2853/Β΄/05-07-2019, στη σελίδα 34829, 
τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ως εξής: 
«Αριθμ. 103019/Ζ1». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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*02030813107190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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