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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη 
και την κοινωνική ένταξη των αστέγων.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 16229/02.05.2012 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πο-
λίτη «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατη-
γών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο 
μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β’ 1467).

3 Παράταση της διάρκειας της Άδειας Εκμετάλλευ-
σης Νότιας Καβάλας για την Περιοχή Υπόγειας 
Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νότια Καβάλα.

4 Μετατροπή οργανικών θέσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 62, 63 και 64 του π.δ. 132/2017.

5 Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστή-
ριξης Δήμου Σαλαμίνας για το οικονομικό έτος 
2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 830 (1)
   Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη 

και την κοινωνική ένταξη των αστέγων .

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

5. Την υπό στοιχεία 33911/Δ1.11556/2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511).

6. Την υπό στοιχεία 35793/Δ1.12089/2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 550).

7. Τις επιστολές ορισμού μελών των φορέων.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη και 
την υποβολή προτάσεων για την κοινωνική ένταξη των 
αστέγων η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη:

1) Γεώργιο Σταμάτη του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 094267, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως Πρόεδρος,

2) Αθηνά Διακουμάκου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 152182, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή τον Γεώργιο Πλανήτερο του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.
ΑΟ  030351, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας,

3) Αναστασία Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη, με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 017879, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών 
Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της 
Φτώχειας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Στέλιο 
Καμπουρίδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 142931, υπάλ-
ληλο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης, της 
Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,

4) Άρτεμι Αναγνώστου-Δεδούλη του Στεφάνου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 145091, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Μαρτίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1221

14591



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14592 Τεύχος B’ 1221/30.03.2021

νωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), με αναπληρώτρια την Πα-
ρασκευή Κοροβίλα του Νικολάου, Κοινωνική Λειτουργό, 
με Α.Δ.Τ. Λ953538,

5) Δημήτριο Παπαστεργίου του Κωνσταντίνου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 843493, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γε-
ράσιμο Φεσσιάν του Αμπαρσούμ με Α.Δ.Τ. ΑΑ319310, 
υπάλληλο της ΚΕΔΕ και συνεργάτη του προέδρου της,

6) Χρήστο Κουϊμτσίδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΝ 150806, Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση 
των Ναρκωτικών,

7) Ηρακλή Μοσκώφ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 043823, Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπο-
ρίας Ανθρώπων,

8) Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
Φ 350242, Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή τον Γεώργιο Καραχάλιο του Πραξιτέλη, με Α.Δ.Τ. 
ΑΝ 506699, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Γραμματείας Διοικητή,

9) Παναγιώτα Αρβανίτη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.
ΑΝ 055085, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του Ελ-
ληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας,

10) Ελένη Τάκου του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Τ 133545, 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Υπεύθυνη Συνηγο-
ρίας της Human Rights360 ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρώτρια την Αικατερίνη Πουρναρά του Παναγιώτη 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 518539 νομική εμπειρογνώμονα στο Human 
Rights360,

11) Δήμητρα Κουντουριώτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 545879, Επιχειρησιακή Διευθύντρια της Ithaca Laundry,

12) Κωνσταντίνα-Μαρία Κωνσταντίνου του Δημητρίου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 342192, Project Manager του Streetwork 
Project του Προμηθέα,

13) Μαρία Καρρά του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 528804, 
Ιδρυτικό Μέλος της Emfasis Foundation,

14) Σπυρίδωνα Φρεμεντίτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΟ 118695, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Equal 
Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών,

15) Γρηγόριο Βαλλιανάτο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 062569, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Δι-
κτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία,

16) Αντώνιο Αυγερινό του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 291460, Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

17) Μαρίνα Μαθά - Γαλανού του Κωνσταντίνου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΟ 123503, Πρόεδρο του Σωματείου Υποστήρι-
ξης Διεμφυλικών,

18) Χρήστο Αλεφάντη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 627921, Διευθυντή Σύνταξης Περιοδικού Δρόμου 
ΣΧΕΔΙΑ,

19) Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου του Γρηγορίου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 159529, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της 
PRAKSIS,

20) Αναστάσιο Υφαντή του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 146818, Επιχειρησιακό Διευθυντή των Γιατρών του 
Κόσμου,

21) Γρηγόριο Λέοντα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 586129, Πρόεδρο Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγ-
γύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ),

22) Αικατερίνη Πούτου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 126601, Νόμιμη Εκπρόσωπο της ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,

23) Αθανάσιο Θεοχάρη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 762058, Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Δημητριάδη του Παναγιώτη 
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 232967, αντιπρόεδρο του Οργανισμού κατά 
των Ναρκωτικών, (ΟΚΑΝΑ),

24) Λάζαρο Πετρομελίδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.
ΑΝ 600104, μέλος του Δ.Σ. της Feantsa στην Ελλάδα,

25) Αλεξάνδρα Αλαμάνου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 570033, υπεύθυνη προγράμματος στήριξης αστέγων 
στην Κλίμακα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
Όλγα Θεοδωρικάκου του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 539221, 
υπεύθυνη έργων και στρατηγικής στην Κλίμακα,

26) Λεωνίδα Κωτούλα του Νικολάου με Α.Δ.Τ.
ΑΜ 381632 Κοινωνικό Λειτουργό του Αγρ. Καταστήμα-
τος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, από την Επάνοδο,

27) Νικήτα Κανάκη του Σταματίου με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 005704, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος 
Στέγη και Εργασία στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Πειραιά (ΚΟΔΕΠ),

28) Αντωνία Καπέλλα του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ 118257, 
Κοινωνιολόγο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ),

29) Ελευθερία Κουμαλάτσου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
Χ 565274, Κοινωνιολόγο, Εμπειρογνώμονα για θέματα 
κοινωνικής ένταξης Ρομά,

30) Νικόλαο Σωτηρόπουλο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.
Σ 560590 αναπληρωτή διευθυντή στο ιδιαίτερο γραφείο 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

31) Κωνσταντίνο Γλούμη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
ΑΑ 012557, Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου της Υφυ-
πουργού Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Γε-
σθημανή Σαραντοπούλου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
Χ 184393, Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με 
αναπληρώτριά την Αναστασία Γκαρούτσου του Αγγελή 
με Α.Δ.Τ. AB 495645, συνεργάτιδα του Γενικού Γραμ-
ματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση 
του φαινομένου της αστεγίας και η υποβολή προτά-
σεων πολιτικής σε όλα τα στάδια παρέμβασης για την 
αντιμετώπισή του: καταγραφή, παρέμβαση στην κρί-
ση, μεταβατική φιλοξενία, υποστηριζόμενη διαβίωση, 
επανένταξη, μεταπαρακολούθηση. Επιπλέον, η Ομάδα 
θα έχει ως έργο:

- την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών ή κρίσεων,

- τον προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης των προ-
τεινόμενων πολιτικών,

- την καταγραφή καλών πρακτικών από το ευρωπαϊκό 
και διεθνές περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος αυτής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις 
της, εκπροσώπους Φορέων και ειδικούς εμπειρογνώμο-
νες για την επικουρία του έργου της.
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Οι συνεδριάσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και τα μέλη της 
δε λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση. Οι συνεδριάσεις 
της Ομάδας δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρή-
ση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου.

Η Ομάδα καλείται να ολοκληρώσει το έργο της με 
την σύνταξη του σχετικού κειμένου με ευρήματα, καλές 
πρακτικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις, σε προθε-
σμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης 
απόφασης.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/26779/602 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16229/02.05.2012 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πο-

λίτη «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβα-

τηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορεί-

ων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» 

(Β’ 1467). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, (ν. 2696/1999 - Α’ 57).
β. Του άρθρου 50 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκ-

δοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 249).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),  όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

δ. Του άρθρου 39 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

ε. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

στ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159). 

ζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2).

ι. Της υπ’ αρ. 35/2021 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).

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

ιβ. Της υπ’ αρ. 80 από 18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

ιγ. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

ιδ. Της υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ./3657/Φ.911/31.05.2019 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολί-
τη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Με-
ταφορών «Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων 
στο Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 2019-2020» (Β’ 2180).

ιε. Της υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ./3657/Φ.911/03.07.2019 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πο-
λίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 
Μεταφορών«Συμπλήρωση/τροποποίηση της υπό στοι-
χεία Δ.Ο.Υ./οικ./2979/Φ.911/31-5-2019 (Β’ 2180) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: “Μέτρα περιορι-
σμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας” 
(Β’ 2878)». 

ιστ. Της υπό στοιχεία οικ. Α-49789/2844/27.09.2017 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών 
«Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκι-
νήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο 
δακτύλιο της Αθήνας» (Β’ 3653). 

2. α. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/14109/250/
12.02.2021 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

β. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16229/2012 

κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού 
κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και 
λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» 
(Β’ 1467) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο δακτύλιο που έχει καθορισθεί με την παρ. 1 
της υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/οικ./3019/οτ/0967/Φ.911/2011 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη «Μέτρα Περιορι-
σμού Κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας» 
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(Β΄ 1640) επιτρέπεται η κυκλοφορία χωρίς κανένα πε-
ριορισμό: 

α) των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων 
που πληρούν εκ κατασκευής τις διατάξεις του Κανονισμού 
715/2007 (euro 5 και euro 6) ή μεταγενέστερου, εφόσον 
εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km 
(τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρω-
παϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/
NEDC), ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν 
(βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέ-
ριο), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020,

β) των ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων και των οχη-
μάτων που χρησιμοποιούν για την κίνηση τους αέρια 
καύσιμα (υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο) και εί-
ναι τεχνολογίας euro 4, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα λιγότερο από 140 g/km (τιμή, συνδυασμένου, 
ή σταθμισμένη συνδυασμένου, κύκλου, αν πρόκειται για 
υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης, ή 
συνδυασμένου κύκλου του αερίου καυσίμου για αυτο-
κίνητα δύο καυσίμων-Bi-fuel, σύμφωνα με το Νέο Ευρω-
παϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/
NEDC), αν έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κρά-
τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την 31.12.2020,

γ) των οχημάτων τα οποία ταξινομούνται για πρώτη 
φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 
01.01.2021 και εφεξής, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα λιγότερο από 175 g/km (τιμή συνδυασμένου 
κύκλου ή σταθμισμένου, αν πρόκειται για υβριδικά 
ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ή του αερί-
ου καυσίμου για αυτοκίνητα διπλού καυσίμου-Bi-fuel, 
σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικα-
σία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων-Worldwide Light Test 
Procedure/WLTP)».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16229/2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1467) αντικαθίσταται 
η φράση "από την 1η Σεπτεμβρίου 2021" με την φράση 
"από την 1η Σεπτεμβρίου 2023".

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

  Οι Υπουργοί

Προστασίας  Υφυπουργός 
του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Περιβάλλοντος  Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/25641/786 (3)
Παράταση της διάρκειας της Άδειας Εκμετάλλευ-

σης Νότιας Καβάλας για την Περιοχή Υπόγειας 

Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νότια Καβάλα .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 “Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” 
(Α’  133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2).

5. Τον ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ-
λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

6. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

7. Το π.δ. 14/2012 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας 
με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρο-
γονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) στην αγγλική Hellenic 
Hydrocarbon Resources Management S.A. (H.H.R.M. 
5.Α.)-Κατάρτιση καταστατικού αυτής» (Α’ 21).

8. Τον ν. 2799/1999 «Κύρωση: α) της από 16.11.1999 
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανα-
δόχου Κοινοπραξίας του ν. 98/1975, όπως αυτός ισχύει 
μέχρι σήμερα, β) της από 23.11.1999 Σύμβασης μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες 
διατάξεις» (στο εξής η «Σύμβαση») (Α’ 296).

9. Την υπ’ αρ. 195/27.10.2011 απόφαση της Διυπουργι-
κής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Ιδιωτικοποιήσεων 
(Β’ 2501).

10. Τον ν. 4135/2013 «Κύρωση της 31.10.2012 Πρώτης 
Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο-
σίου και των Αναδόχων εταιριών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟ-
ΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής» 
(«Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση») (Α’ 69).

11. Τα άρθρα Πρώτο και Δεύτερο του  ν. 4296/2014 
«Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομέ-
νης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποι-
είται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακι-
κού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
KAVALA OIL A.E.,η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 
(Α’ 296)» («Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση») και «Κύ-
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ρωση της από 11.9.2014 Σύμβασης μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ με την οποία τροποποιείται η από 
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογοναν-
θράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999» («Τρίτη Τροπο-
ποιητική Σύμβαση») (Α’  214).

12. Το άρθρο 38 του ν. 4409/2016 «Κύρωση της από 
20.11.1995 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 
Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296)» 
(«Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση») (Α’ 136).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΕΡΓ/28321/8100/
17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΑΔΑ: 7ΣΚΕ4653Π8-1Μ3).

14. Το άρθρο 22 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL 
AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και 
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τρο-
ποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλ-
λευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του 
Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με 
τον ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις» («Πέμπτη 
Τροποποιητική Σύμβαση») (Α’ 216).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113233/2747/
24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 5202).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675/10.3.2020 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΙΓΧ4653Π8-6ΕΥ) «Κα-
θορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων πα-
ραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης 
του υπόγειου φυσικού χώρου κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου, που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος 
κοιτάσματος φυσικού αερίου “Νότια Καβάλα”, για τη με-
τατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου 
σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει».

17. Την από 22.6.2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου Α.Ε.» «Για την Ανάθεση Σύμβασης Παρα-
χώρησης της Χρήσης, Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης του 
Υπόγειου Φυσικού Χώρου του Κοιτάσματος Φυσικού Αε-
ρίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού 
αερίου (αρ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 122-300295, 
ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006933035), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/16995/637/2.3.2021 
επιστολή της Αναδόχου εταιρείας Energean Oil & Gas A.E. 
με την οποία παρασχέθηκε η έγγραφη σύμφωνη γνώμη 
της για την αποφασιζόμενη με την παρούσα παράταση.

19. Το γεγονός ότι μετά τη λήξη της Άδειας Εκμετάλ-
λευσης, ήτοι μετά την 23η Μαρτίου 2021 το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της 
Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια 
Καβάλα» θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημό-
σιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό 
προϋπολογισμό, όπως προκύπτει και από το Προοίμιο 
της Πέμπτης Τροποποιητικής Σύμβασης.

20. Το γεγονός ότι δεν έχει επέλθει η ημερομηνία έναρ-
ξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης 
και εκμετάλλευσης, ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αε-
ρίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγει-
ας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει 
σύμβασης παραχώρησης στον παραχωρησιούχο που θα 
αναδειχθεί από την από σημείο 16 διαγωνιστική διαδι-
κασία που διεξαγάγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

21 Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης 
Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας 
Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 23η Νοεμβρίου 2021, εκτός εάν επέλθει 
πρώτη η ημερομηνία της περ. β’ του άρθρου 2 της Πέ-
μπτης Τροποποιητικής Σύμβασης (υποπερ. β’ της περ. γ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης).

2. Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής 
ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης, ως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη, Τέταρτη 
και Πέμπτη Τροποποιητικές Συμβάσεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

Ι

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/26184/1897 (4)
Μετατροπή οργανικών θέσεων του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 62, 63 και 64 του 

π.δ. 132/2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» όπως ισχύει (Α’ 160) 
και ιδίως των άρθρων 62, 63 και 64 αυτού.

2. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114).
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3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Την υπ’ αρ. 229062/10.09.2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας, που αφορά στη μετάταξη της 
υπαλλήλου ΞΑΝΘΗ Βασιλικής του Δημητρίου υπαλ-
λήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού - Οικο-
νομικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Γ΄1580).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/93678/10829/
15.10.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που αφορά στη λύση της σύμβασης εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της υπαλλήλου 
ΣΤΑΥΡΟΥ Κωνσταντίνας του Μαρίνου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών-Γραμματέων με Α’ βαθμό (Γ’ 2084).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/16455/2355/22.2.2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που αφορά στη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω 
θανάτου, του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΜΠΕΛΙΑ Ευαγγέλου του Νικο-
λάου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Α’ βαθμού 
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ’ 389).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47002/5789/23.5.2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που αφορά στη μετάταξη της υπαλλήλου, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΜΑΝΩΛΗ 
Χρυσοβαλάντως του Χριστόφορου, ειδικότητας ΔΕ Δι-
οικητικών - Γραμματέων με Α’ βαθμό, από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε κενή οργανική θέση 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» (Γ΄ 1001).

8. Την υπ’ αρ. 30/3.4.2020 απόφαση του Δημάρχου 
Ακτίου-Βόνιτσας, που αφορά στη μετάταξη της υπαλ-
λήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Ελένης του Αντωνίου, ειδικό-
τητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, με Α’ βαθμό από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνιστώ-
μενη προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Διοικητικού με την ίδια 
σχέση εργασίας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας (Γ΄519).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74994/6811/
31.08.2020 διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθε-
τικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, που αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου ΦΕΛΕΚΕΑ Μιχαήλ του 
Δημητρίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με 
Α’ βαθμό (Γ΄1493).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/83061/7249/
31.08.2020 διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθε-
τικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, που αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου ΔΕΡΕΜΠΕΗ Ιωάννη του 
Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με 
Α’ βαθμό (Γ΄1493).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/61049/8534/
24.9.2018 διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματέως 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφο-
ρά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
μόνιμης υπαλλήλου ΠΑΤΑΚΙΔΟΥ Υβόννης του Γεωργίου, 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με Α’ βαθμό 
(Γ΄1111).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40432/6048/
27.06.2018 διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματέ-
ως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 
αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου ΖΑΡΑΦΕΙΔΟΥ Αρετής του Δη-
μητρίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με 
Α’ βαθμό (Γ’ 793).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/44521/6494/
12.09.2018 διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματέως 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφο-
ρά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
μόνιμου υπαλλήλου ΠΛΙΑΚΑ Κωνσταντίνου του Θωμά 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με Α’ βαθμό 
(Γ΄ 1092).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65163/6205/06.07.2020 
διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έρ-
γου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 
αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗ Ειρήνης του Ευ-
αγγέλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με 
Δ’ βαθμό (Γ΄ 1121).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/423/42/05.01.2021 
διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφο-
ρά στην αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία λόγω 
ορίου ηλικίας, της μόνιμης υπαλλήλου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Βασιλικής του Ανδρέα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - 
Γραμματέων με Α’ βαθμό (Γ’ 42).

16. Την υπ’ αρ. 26/2590/28-1-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Ελληνικού -Αργυρούπολης, που αφορά στη 
μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου ΜΑΝΗ Μαρίας του 
Ιωάννη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με 
βαθμό Α’, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, σε κενή οργανική θέση, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού 
στο Δήμο Ελληνικού -Αργυρούπολης (Γ΄198).

17. Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπη-
ρεσίας.

18. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις 
υπηρεσιακές ανάγκες.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Α. Τη μετατροπή των οργανικών θέσεων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μετά την 
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατείχαν,σε οργανι-
κές θέσεις μονίμου προσωπικού αντίστοιχης κατηγορίας 
και κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 63 του π.δ. 132/2017 ως εξής:

- Μία (1) θέση προσωπικού (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 8977127111) 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού μετατρέπεται 
σε οργανική θέση μονίμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού.
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Β. Τη μετατροπή των οργανικών θέσεων με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μετά την 
αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατείχαν,σε οργανι-
κές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας και κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 64 του π.δ. 132/2017 ως εξής:

- Τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 
1124103100, 8641744947, 2090801101, 4612576108) με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ει-
δικότητας ΔΕ Διοικητικών-Γραμμματέων μετατρέπονται 
σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Γ. Τη μετατροπή των οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων που 
τις κατείχαν, σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού 
κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του 
π.δ. 132/2017, ως εξής:

- Οκτώ (8) θέσεις μονίμου προσωπικού (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 
9361181130, 1101048922, 4358749210, 2878171051, 
6510786878, 6159608191, 3082381141, 3677551041, 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμμματέων μετατρέ-
πονται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 

Δ. Μετά την μετατροπή των παραπάνω θέσεων:
Οι οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του κλά-

δου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ανέρχονται σε εκατόν 
πενήντα τρεις (153) και αντίστοιχα οι οργανικές θέσεις 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού ανέρχονται σε είκοσι 
εννέα (29).

Οι οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων ανέρχονται σε ενενήντα 
εννέα (99) και αντίστοιχα οι οργανικές θέσεις προσω-
πικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΔΕ Διοι-
κητικών - Γραμματέων ανέρχονται σε ογδόντα μία (81).

Οι οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού, που προ-
βλέπονται στο άρθρο 62 του π.δ. 132/2017, όπως ισχύ-
ει και, όπως έχουν διαμορφωθεί κατόπιν μεταφορών 
θέσεων από και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ανέρχονται σε οκτακόσιες σαράντα εννέα 

(849) και οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., που προβλέπονται στο άρθρο 63 του 
π.δ. 132/2017, όπως ισχύει και, όπως έχουν διαμορφωθεί 
κατόπιν μεταφορών θέσεων από και προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέρχονται σε διακόσιες 
τριάντα τρεις (233).

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού, που 
προβλέπεται στο άρθρο 61 του π.δ. 132/2017, όπως 
ισχύει και, όπως έχουν διαμορφωθεί κατόπιν μεταφο-
ρών θέσεων από και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ανέρχεται σε χίλιους ογδόντα δύο (1082). 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021

  Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

(5)
      Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υπο-

στήριξης Δήμου Σαλαμίνας για το οικονομικό 

έτος 2021. 

 Με την από 16.03.2021 Προγραμματική Συμφω-
νία Οικονομικής Υποστήριξης, του άρθρου 210 του 
ν. 4555/2018 (Α’ 133) και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4Α-4Γ του ν. 4111/2013 (Α’ 18), ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, κατό-
πιν της υπ’ αρ. 36/2021 σχετικής απόφασης του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΙ1ΤΩ1Ε-Ο6Σ), συνομολό-
γησαν και συμφώνησαν την χρηματοδότηση του Δήμου 
από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του 
άρθρου 4Β του ν. 4111/2013, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού για το οι-
κονομικό έτος 2021 και η οικονομική εξυγίανση αυτού. 
Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ύψος του 
1.805.431,39 ευρώ.

  Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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