
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 121430/14.11.2018 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων 
και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατά-
ξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011».

2 Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων 
τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς 
των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων 
τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής 
άδειας διαμονής.

3    Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινό-
χρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» και έγκριση 
διάθεσης πίστωσης έτους 2019. 

4 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώ-
σεων άρθρου 2 του ν.  2308/1995 (Α΄114), από 
τους δικαιούχους εμπραγμάτων ή άλλων εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που κτηματο-
γραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-23 
«Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστη-
ρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νή-
σων της Περιφέρειας Αττικής.

5 Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 
2019, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονιας-Θράκης/Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου και Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 132118 (1)

Τροποποίηση της 121430/14.11.2018 υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, 

όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση 

των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις 

διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄117), και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παραγράφου 13β του άρθρου 85 αυτού, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει-
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α’ 8), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄261), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολό-
γησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπά-
γονται στον ν. 3908/2011» (Α’ 83), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 35/2011 «Τρόπος υπολογι-
σμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολή 
της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στον 
ν. 3908/2011» (Α’ 88), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

12. Την υπ’ αριθμ. 121430/14.11.2018 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολο-
γητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδί-
ων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 
3908/2011» (Β’ 5465/06-02-2018).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121430/14.11.2018 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, 
όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις 
των ν. 3299/2004 και 3908/2011», ως εξής:

Άρθρο 1
Η περίπτωση γ, της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντι-

καθίσταται, ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση παράβασης του όρου της προθε-

σμίας των εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεση των 
μεταβολών της παραγράφου αυτής επιβάλλεται κύρωση 
παρακράτησης ή επιστροφής

- ποσού ενίσχυσης ίσης με το 1% επί της εγκεκριμένης 
ενίσχυσης για τις περιπτώσεις των μεταβολών της νομι-
κής μορφής και της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του 
φορέα της επένδυσης. Οι κυρώσεις επιβάλλονται σωρευ-
τικά για κάθε παράβαση του όρου της προθεσμίας των 
εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεση των μεταβολών 
αυτών αλλά συνολικά δεν μπορούν να υπερβούν το 3% 
της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

- ποσού ενίσχυσης ίσης με το 0,5% επί της εγκεκρι-
μένης ενίσχυσης για τις περιπτώσεις των μεταβολών 
της επωνυμίας, της έδρας ή των λοιπών στοιχείων επι-
κοινωνίας του φορέα της επένδυσης. Οι κυρώσεις επι-
βάλλονται σωρευτικά για κάθε παράβαση του όρου της 
προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεση 
των μεταβολών αυτών αλλά συνολικά δεν μπορούν να 
υπερβούν το 1,5% της εγκεκριμένης ενίσχυσης».

Άρθρο 2
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η 121430/14.11.2018 υπουρ-

γική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και 

δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 
και 3908/2011».

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

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι  

  Αριθμ. 4000/1/111-δ (2)
Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς 

των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχι-

κής άδειας διαμονής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. ιζ’ του άρθρου 1, των άρθρων 

8, 9 και 25 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 80).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 
8000/1/2019/104-β΄από 9-12-2019 Εισήγηση του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014, του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 

31-12-2020, επιτρέπεται, μία ή περισσότερες φορές, η 
έξοδος και επανείσοδος, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων 
χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, οι οποίοι 
υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 8, και 
της παρ. 4 του άρθρου 9, του ν. 4251/2014, με σκοπό να 
επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, εφόσον αφενός, 
έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προανα-
φερόμενου χρονικού διαστήματος και αφετέρου, φέ-
ρουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, 
αναγνωρισμένο από την χώρα μας συνοδευόμενο από:

α) ισχύουσα βεβαίωση κατάθεσης όλων των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών για αρχική χορήγηση ή ανανέω-
ση άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του 
άρθρου 8 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 ή

β) ισχύουσα ειδική βεβαίωση βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.
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2. Ομοίως, επιτρέπεται η επανείσοδος των ανωτέρω 
κατηγοριών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, εφό-
σον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονι-
κό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2019, κατ’ 
εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1 και δεν 
έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική 
απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης 
άδειας και ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης αντίστοιχα.

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται 
οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία 
τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
25 του ν. 4251/2014

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΕΝ/ΥΠΡΓ/120015/14829 (3)
    Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πρά-

σινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων 

Χώρων στις πόλεις 2019» και έγκριση διάθεσης πίστω-

σης έτους 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98),

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’204), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4337/2015 (Α’129),

γ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγ-
χου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), 
όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», όπως ισχύει (Α’145),

στ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» 
(Α’112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ. του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις» (Α’182) όπως ισχύει και ειδικότε-
ρα του άρθρου 5 και 6 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις 

αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η 
διαμόρφωση προγραμμάτων για την χρηματοδότηση 
μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής,

η. των άρθρων 75 και 77 του ν. 4495/2017 (Α’167) 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις»,

θ. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν. 4280/2014, όπου 
ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα 
υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης με-
ταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους 
ίδιους σκοπούς » (Α’159).

2. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 
Α΄ 118).

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).

4. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123).

5. Του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσι-
νου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42).

6. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου.» 
(ΦΕΚ Β’ 3107).

7. i) Την υπ΄ αρ. 14694/13-3-2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου» (94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθη-
κε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό οικ. 49429/
8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31-3-2011 απόφα-
σης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου» (432/Υ.Ο.Δ.Δ./12-12-2011) και 
με αριθμό 4643/26-1-2012 «Τροποποίηση της 14694/
31-3-2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
94/11-4-2011), όπως ισχύει» (31/Υ.Ο.Δ.Δ./27-1-2012),

ii) την υπ’ αρ. 39335/01-07-2013 υπουργική απόφαση 
(311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιή-
θηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/
10-9-2013 (457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311)», με αριθμό 
οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 39335/01-07-2013 απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμεί-
ου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) 
και με αριθμό 34810/10-8-2015 με τίτλο «Τροποποίηση 
της αριθμ. 39335/01-07-2013 απόφασης του Υπουρ-
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γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσι-
νου Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./
17-08-2015), 

iii) την υπ’ αρ. 49447/24-11-2015 υπουργική απόφαση 
(867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με τίτλο «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.»,

iv) την υπ’ αρ. 43353/21-12-2015 υπουργική απόφα-
ση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με τίτλο «Τροποποίηση 
της αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.»,

v) την υπ’ αρ. 37538/21-9-2016 υπουργική απόφαση 
(505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με τίτλο «Τροποποίηση της 
αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει», 

vi) την υπ’ αριθμ. 6726/22.02.2017 υπουργική από-
φαση (88/Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2017) με τίτλο «Τροποποίηση 
της αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει.», 

vii) την υπ’ αρ. 32604/21-07-2017 (366/Υ.Ο.Δ.Δ./
24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», 

viii) την υπ’ αρ. 49028/30-11-2017 (654/Υ.Ο.Δ.Δ./
07-12-2017) απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση 
της αριθμ. 32604/21-07-2017 απόφασης του Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου”», 

ix) την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 
(ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της 
αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 366), όπως ισχύει.» (διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019).

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/
28-12-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου»
(ΑΔΑ: ΩΙΧΟ4653Π8-9ΚΔ). 

9. Την υπ΄ αριθμ. 943/5-3-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
«Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019», (Α.Δ.Α.: 
6Ε6Φ46Ψ844-930).

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59214/1798/
28-06-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με θέμα «Δεύτερη Τροποποίηση 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικο-
νομικού έτους 2019», (Α.Δ.Α. Ω5ΝΓ4653Π8-ΞΡΦ).

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119397/3593/
17-12-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα «Τρίτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋ-
πολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 
2019», (ΑΔΑ: 61ΙΡ4653Π8-3ΕΩ).

12. Την υπ’ αρ. 166.2/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΧΚ46Ψ844-ΧΩΗ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση 
κατανομής προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2019 σε 
Χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.

13. Την υπ’ αρ. 166.3/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΖ246Ψ844-7Ι6) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Χρη-
ματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με 
τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις 
πόλεις 2019».

14. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης ση-
μαντικών Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου σε 
αρκετούς Δήμους της χώρας, οι οποίοι κινδυνεύουν να 
απωλέσουν το χαρακτήρα τους και να μετατραπούν σε 
οικοδομήσιμους χώρους καθιστώντας δυσμενέστερες 
τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος καθώς και των 
οποίων η απόκτηση κρίνεται πολεοδομικά ως ιδιαιτέρως 
σημαντική.

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη 
ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 
€) θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2019 και 
συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑΕ 9119, αποφασίζει:

1. Την έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Απόκτηση 
ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019», 
με προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έτος 2019, ποσού 
δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €), από 
τους πόρους του Περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Σκοπός 
του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα 
Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδο-
μική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίω-
σης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των 
κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο καταβάλει την 
αποζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλο-
τρίωσης.

2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού δεκαπέντε εκατομ-
μυρίων ευρώ (15.000.000,00 €), από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 
9119 για την υλοποίηση του παραπάνω Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος. Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση 
του προγράμματος κατατίθεται από το Πράσινο Ταμείο 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σύστα-
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ση παρακαταθήκης υπέρ των δυνητικών δικαιούχων 
του προγράμματος. Η παρακαταθήκη αυτή είναι μη 
ανακλητή.

3. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας. Με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία κοι-
νοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα 
καθορίζονται οι προσωρινοί και οι οριστικοί δικαιούχοι.

4. Η διαδικασία καταβολής των χρηματοδοτήσεων 
ορίζεται ως εξής:

α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρά-
σινου Ταμείου καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιού-
χοι Ο.Τ.Α., καθώς και η διαδικασία και οι όροι υποβολής 
των σχετικών προτάσεων, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια 
και οι διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα και τα 
λοιπά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος 
υποβολής της πρότασης, οι υποχρεώσεις των δικαιού-
χων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρά-
σινου Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, θα καθορίζονται οι προσωρινοί 
δικαιούχοι της πίστωσης της παραγρ. 2. Οι δικαιούχοι 
αυτοί καθίστανται οριστικοί με όμοια απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα δίνεται εντολή 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκταμίευσης 
του εγκεκριμένου ποσού για έκαστο εξ αυτών.

γ. Με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν ελέγχου 
της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των προσκομι-
σθέντων δικαιολογητικών, καθορίζονται οι οριστικοί 
δικαιούχοι του προγράμματος και οι συγκεκριμένοι Κοι-
νόχρηστοι Χώροι, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
και έως του ποσού που θα καθορισθεί με απόφαση του 
Δ.Σ. του Π.Τ. για κάθε δικαιούχο αντιστοίχως με σκοπό 
τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Οι αποφάσεις αυτές 
κοινοποιούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων και δίνεται εντολή μερικής εξόφλησης της αρχικώς 
συσταθείσας παρακαταθήκης με σύσταση νέας παρακα-
ταθήκης υπέρ του οριστικού δικαιούχου Ο.Τ.Α. κατά τις 
ισχύουσες για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
διατάξεις. Η παρακαταθήκη αυτή είναι ελευθέρως με-
ρικώς ή ολικώς ανακλητή έως τη σύσταση παρακατα-
θήκης υπέρ του αναγνωρισθησόμενου δικαιούχου της 
αποζημίωσης.

δ. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση των δυνητικών 
δικαιούχων Ο.Τ.Α. και των προς απόκτηση Κοινοχρήστων 
Χώρων είναι η ύπαρξη των εξής ιδίως στοιχείων:

i. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, στο οποίο οι προς 
απαλλοτρίωση χώροι προβλέπονται ρητώς ως Κοινό-
χρηστοι Χώροι (αμιγώς Κοινόχρηστοι ή χώροι Πρασίνου) 

ii. Πράξη Αναλογισμού ή πράξη Εφαρμογής γι’ αυτούς 
τους Κοινόχρηστους Χώρους.

iii. Απόφαση κύρωσης της πράξης Αναλογισμού ή πρά-
ξης Εφαρμογής από το αρμόδιο όργανο 

iv. Απόφαση καθορισμού τιμής μονάδος (δικαστικώς 
ή εξωδίκως)

Οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εξειδικεύο-

νται περαιτέρω με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πράσινου Ταμείου. 

ε. Η εξόφληση της παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 
θα εκτελείται με ταυτόχρονη σύσταση νέας παρακατα-
θήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιούχων της 
αποζημίωσης της πράξης αναλογισμού ή της πράξης 
εφαρμογής. Η παρακαταθήκη αυτή δεν είναι ανακλητή. 
Για την είσπραξη του ποσού της παρακαταθήκης από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι αναγνωρι-
σθησόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πλήρη φάκελο 
απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση αναγνώρισης 
δικαιούχων, φορολογική ενημερότητα και σε περίπτω-
ση νομικού προσώπου πλήρη σειρά νομιμοποιητικών 
εγγράφων. 

5. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμεί-
ου καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των 
Δήμων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν 
σε αυτό οι υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών. Για 
τον καθορισμό ως προσωρινού δικαιούχου απαιτεί-
ται η εξασφάλιση από το δικαιούχο της κάλυψης των 
υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών, ενώ για την 
αναγνώρισή τους ως οριστικού δικαιούχου απαιτείται η 
αποδεδειγμένη καταβολή τους, έτσι ώστε να μπορούν 
εν τέλει να συντελεστούν οι απαλλοτριώσεις των περι-
πτώσεων που έχουν ενταθεί στο πρόγραμμα. 

6. Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Τα-
μείου μπορεί κατ’ εξαίρεση να εντάσσονται περιπτώσεις 
απαλλοτριώσεων για την εξασφάλιση τμημάτων μεγά-
λων και σημαντικών κοινόχρηστων χώρων, κατόπιν σχε-
τικής ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, αφού διαπιστωθεί η 
επάρκεια, αυτοτέλεια και πολεοδομική λειτουργικότητα 
του προς απαλλοτρίωση τμήματος του κοινόχρηστου 
χώρου. 

7. Η εκτέλεση του προγράμματος ανατίθεται αποκλει-
στικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου 
μέχρι το στάδιο της χορήγησης εντολής σύστασης νέας 
παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαι-
ούχων της αποζημίωσης, το δε Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ενεργεί μέχρι το ως άνω στάδιο μόνο κατό-
πιν ειδικών εγγράφων εντολών του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πράσινου Ταμείου. 

8. Δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα απόφαση δεν εκχωρούνται σε οποιονδήπο-
τε τρίτο. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας αναλαμβάνει 
την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το 
φορέα χρηματοδότησης, καθώς και για το αντικείμενο 
του έργου με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση ενη-
μερωτικών πινακίδων, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, 
ιστοσελίδα, κ.λπ.). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κηφισιά  , 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281 (4)
Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δη-

λώσεων άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), από 

τους δικαιούχους εμπραγμάτων ή άλλων εγγρα-

πτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που κτηματο-

γραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-23 

«Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστη-

ρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού 

Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νή-

σων της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του 

ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνι-
κού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές 
στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο 
και άλλες διατάξεις» (Α΄275), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των 
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθ-
μίσεις» (Α΄156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προ-
γράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οι-
κονόμου» (Β’ 3107).

7. Την υπ’ αριθμ. 83/26-09-2019 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 έως και την 31η Ια-
νουαρίου 2020 για τους κατοίκους της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, επί των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλι-
κρατικούς Δήμους: Κυθήρων (προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
Αντικυθήρων, Αρωνιάδικων, Καραβά, Καρβουνάδων, Κο-
ντολιάνικων, Κυθήρων, Λιβαδίου, Λογοθετιάνικων, Μη-
τάτων, Μυλοποτάμου, Μυρτιδίων, Ποταμού, Φρατσίων, 
Φριγκιλιάνικων), Μεθάνων (προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: 
Κουνουπίτσης, Κυψέλης Μεθάνων, Λουτροπόλεως Με-
θάνων, Μεγαλοχωρίου), Τροιζήνος (προ-καποδιστριακοί 
ΟΤΑ: Άνω Φαναρίου, Γαλατά, Δρυόπης, Καρατζά, Τακτι-
κουπόλεως, Τροιζήνος), Πόρου, Σπετσών, Ύδρας, Αγκι-
στρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περι-
φέρειας Αττικής.

2. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 έως και την 31η 
Ιανουαρίου 2020 για τους κατοίκους της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, επί των ακινήτων που ανήκουν στους 
Καλλικρατικούς Δήμους: Μάνδρας-Ειδυλλίας (προ- κα-
ποδιστριακοί ΟΤΑ: Βιλλίων, Ερυθρών) της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
23η Νοεμβρίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ι  

 Αριθμ. 90171 (5)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-

νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 

2019, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονιας-Θράκης/Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου και Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 

της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α'94).

2. Τις διατάξεις του π.δ.  81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119 Α') 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων...» κ.λπ.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 84/17-7-2019 
(ΦΕΚ 123 Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμμα-
τειών...» κ.λπ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του 
ν. 4622/2019 « Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών 
Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. (ΦΕΚ 
133/Α/7.8.2019)».

6. Την αριθμ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β' 3051).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α'). 

8. Την αριθμ. 23010/8-1-2019 (ΦΕΚ 116/Β’/25-1-2019) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Μακεδονίας-Θράκης «Καθορισμός ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. 
Έβρου...» κ.λπ.

9. Το Α.Π. 15644/9-10-2019 (ορθή επανάληψη
16-10-2019) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο ζητείται η έγκριση 
υπέρβασης κατά είκοσι (20) μέρες του ανωτάτου ορίου 
των επιτρεπόμενων κατ'έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας, για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε. ) Έβρου.

10. Το Α.Π. τ.τ. 4203/2-10-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο των εξήντα (60) 
ημερών έχει εξαντληθεί για τον ανωτέρω υπάλληλο.

11. Το Α.Π. οικ. 4203/2-10-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με 
το οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη μετακινήσεων εκτός 
έδρας του ανωτέρω υπαλλήλου, ο οποίος είναι επιφορτι-
σμένος με τη μεταφορά του Αντιπεριφερειάρχη και των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου.

12. Την αριθμ. πρωτ. 4080/19-9-2019 Βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου 
και τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3549/
6-8-2019, Α/Α3553/6-8-2019,Α/Α3552/6-8-2019, με τις 
οποίες βεβαιώνεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από 
την παρούσα, ύψους περίπου διακοσίων (200) ευρώ, 
θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
4072.0719.0001 4072.0721.0001 και 4072.0722.0001 του 
προϋπολογισμού έτους 2019 της Π.Ε. Έβρου.

13. Το Α.Π. 16305/16-10-2019 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο 
ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) μέρες 
του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, για έναν (1) υπάλληλο 
του κλάδου ΔΕ Τεχνικών -Χειριστών Μηχανημάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε. ) Δράμας.

14. Το Α.Π. οικ.173968/6058/11-10-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Δράμας της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο των εξήντα (60) ημε-
ρών έχει εξαντληθεί για τον ανωτέρω υπάλληλο.

15. Το Α.Π. 162835/6540/20-9-2019 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Διοικ/κου-Οικον/κου Δράμας της Περιφέρει-

ας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, με το οποίο διαπιστώνεται 
η ανάγκη μετακινήσεων του ανωτέρω υπαλλήλου, ο 
οποίος ασκεί και καθήκοντα οδηγού ώστε να μεταφέρει 
υπαλλήλους εκτός έδρας προκειμένου να συμμετέχουν 
σε επιτροπές, συσκέψεις κ.λ.π.

16. Την αριθμ. 22534/2018/9-1-2019 (ΦΕΚ 264/Β’/
6-2-2019) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Καθορισμός ανωτάτου 
ορίου ημερών μετακίνησης... υπαλλήλων Π.Ε.Δράμας...» 
κ.λπ.

17. Την Αρ. Πρωτ. 173415/6047/10-10-2019 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Διοικ/κου-Οικον/κου της Περιφέ-
ρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης, καθώς και τις Αποφά-
σεις Ανάληψης Υποχρέωσης 86901/3137/22-5-2019, 
86906/3138/22-5-2019, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι 
δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα, ύψους 
περίπου διακοσίων (200) ευρώ, θα καλυφθεί από εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 1072.0719.0001 και 
1072.0721.0001 του προϋπολογισμού έτους 2019 της 
Π.Ε.Δράμας.

18. Την αριθμ.ΓΔΟΤΑΑΠ/84/19.11.2019 Εισήγηση του 
ΓΔΟΑΤΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, κατά είκοσι (20) ημέρες 
για τον Λασκαρίδη Χρήστο, υπάλληλο κλάδου/ειδικότη-
τας ΔΕ Οδηγών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης / Π.Ε. Έβρου και τον Μπαϊρακτάρη Δημήτριο 
υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών-Χειριστών Μηχανημά-
των της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης/ 
Π.Ε. Δράμας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02047402012190008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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