
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό 
τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της εταιρείας 
«ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE.

2 Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό 
τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
- ICPS», στην εταιρεία «ICPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.

3 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο 
Έδεσσας ακινήτου πρώην Κέντρου Φροντίδας Οι-
κογένειας ( Κ.Ε.Φ.Ο.) Αγίου Αθανασίου.

4 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός 
διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την 
τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων 
και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου 
ορίου προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 32Η του 
ν. 3468/2006.

5 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων 
δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφού-
νται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-27 «Μελέτη 
Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτημα-
τολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και 
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»» και με 
τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-10 «Μελέτη Κτηματο-
γράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολο-
γίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων 
Θεοδώρων και Λουτρακίου - Περαχώρας και στις 
Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλο-
κερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 83668/Κ1 (1)
   Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό 

τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της εταιρείας 

«ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/

12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016», 
άρθρο πρώτο της παραγράφου Θ και ειδικότερα των 
υποπαραγράφων Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, Θ17 και Θ18, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 42 «Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης», 
παρ. 6 και 7.

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 17.

6. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α΄/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Τη με αριθμ. 151678/1Α/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Τη με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

9. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015 ) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016 ) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

11. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-2-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

12. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις», κεφ. Ε.

14. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς/Διοικητικό........ και ορισμός κυρίων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 
3525/Β'/2018) «Τροποποίηση της 40023/Υ1/12-03-2018 
(Β' 867) Υπουργικής Απόφασης».

15. Την αριθμ. 120863/ΙΑ/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/ Β/
12-9-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου με 
τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της 
εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE», με έδρα 
την Αθήνα.

16. Την αριθμ. 141271/Κ1/10-9-2015 (ΦΕΚ 2001/Β/
15-9-2015) απόφαση Τροποποίησης Άδειας Κολλεγίου 
με τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της 
εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE» ως προς 
την κτηριακή αλλαγή υφιστάμενης δομής.

17. Την αριθμ. 169659/Κ1/12-10-2016 (ΦΕΚ 3445/Β/
25-10-2016) απόφαση Τροποποίησης Άδειας Κολλεγίου 
με τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της 
εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE», ως προς 
την προσθήκη νέας δομής

18. Την αριθμ. 56199/Κ1/31-3-2017 (ΦΕΚ 1246/Β/
11-4-2017) απόφαση «Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγί-
ου MEDITERRANEAN COLLEGE» της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE».

19. Την αριθμ. 48540/Κ1/29-3-2019 αίτηση επικαι-
ροποίησης αδείας του κολλεγίου με τον διακριτικό 
TÍTAO«MEDITERRANEAN COLLEGE» της εταιρείας «ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IKE».

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την επικαιροποίηση της αριθμ. 120863/ΙΑ/2-9-2013 
(ΦΕΚ 2278/Β/12-9-2013) Απόφαση χορήγησης άδειας 
Κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN 
COLLEGE» της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
IKE», με έδρα την Αθήνα και κτηριακή δομή του Κολλεγίου:

Α. επί της οδού Πελλήνης 8, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11251, με 
δυναμικότητα τριακοσίων έξι (306) ατόμων.

Β. επί της οδού Εγνατία 2-4, στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 
54626, με δυναμικότητα εκατόν σαράντα επτά (147) 
ατόμων.

Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη 
διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αρ. Πρωτ.: 83652/Κ1 (2)
Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό 

τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 

ICPS», στην εταιρεία «ICPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-

2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», 
άρθρο πρώτο της παραγράφου Θ και ειδικότερα των 
υποπαραγράφων Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, Θ17, Θ18 και 
Θ19 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-
2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις τροποποιήσεις του 
ν. 4093/2012......και άλλες επείγουσες διατάξεις» κεφά-
λαιο Ε, άρθρο 30.

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 42 «Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης», 
παρ. 6 και 7.

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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5. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 17.

6. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α΄/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

7. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Τη με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

9. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015 ) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

11. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-2-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

12. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις», κεφ. Ε.

13. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

14. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς/Διοικητικό........ και ορισμός κυρίων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 
3525/Β΄/2018) «Τροποποίηση της 40023/Υ1/12-03-2018 
(Β΄ 867) υπουργικής απόφασης».

15. Την με αριθμ. 94540/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785/Β/24-
7-2013) χορηγηθείσα άδεια κολλεγίου με τον διακριτικό 
τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ICPS» 
στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡ-
ΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

16. Την με αριθμ. 61516/Κ1/12-4-2016 απόφαση τρο-
ποποίησης άδειας κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ICPS», λόγω 
μεταβολής επωνυμίας.

17. Την με αριθμ. 3068/Κ1/09-01-2017 (ΦΕΚ 198/Β΄/30-
01-2017) επικαιροποίηση της άδειας κολλεγίου με τον 
διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ - ICPS», στην εταιρεία «ICPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.».

18. Την με αρ. πρωτ. 1009/Κ1/3-1-2019 αίτηση επικαι-
ροποίησης άδειας κολλεγίου του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ICPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.» με τα συνημμένα 
σε αυτή δικαιολογητικά.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την επικαιροποίηση της αριθμ. 94540/ΙΑ/15-7-2013 
(ΦΕΚ 1785/Β/24-7-2013) άδειας του Κολλεγίου με τον 
διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ - ICPS» στην εταιρεία «ICPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.», 
όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 61516/Κ1/12-4-2016 
απόφαση τροποποίησης άδειας κολλεγίου, λόγω μετα-
βολής επωνυμίας, με έδρα την Αθήνα και κτηριακή δομή 
του Κολλεγίου επί της οδού Φιλικών 56Α στο Περιστέρι, 
Τ. Κ. 121 31, με δυναμικότητα ενενήντα επτά (97) ατόμων.

Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη 
διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ.: 20898/1890 (3)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο 

Έδεσσας ακινήτου πρώην Κέντρου Φροντίδας 

Οικογένειας (Κ.Ε.Φ.Ο.) Αγίου Αθανασίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 9 του 

ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα 
με την τροποποίηση από το ν. 4554/2018, άρθρο 44, παρ. 
2 (Α΄ 130).

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την αριθμ. ΓΠ/Δ11/οικ.20593/816/6.5.2019 πρόταση 
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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6. Την αριθμ. 37114/1497/30.9.2016 της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Τις αριθμ. Δ.Υ.8γ/Γ.Π.9864,99230/04/22.6.2 005 και 
Δ.Υ.8γ/Γ.Π. 169121/19.12.2008 κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Τις αριθμ. 43/2016 και 234/2018 αποφάσεις Δ.Σ. του 
Δήμου Έδεσσας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

10. Την αναγκαιότητα συνέχισης της παροχής υπηρε-
σιών κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιοχή του Δήμου 
Έδεσσας, αποφασίζουμε:

Α. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου (οι-
κόπεδο με κτίσμα) στο Δήμο Έδεσσας, κυριότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Κ.Ε.Φ.Ο. Παλαιού οικισμού 
Αγίου Αθανασίου) και ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία :

Πρόκειται για οικόπεδο (στο Ο.Τ.1) συνολικής επιφα-
νείας 530,85 μέτρων τετραγωνικών με υφιστάμενο επί 
αυτού διώροφου πέτρινου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 
228,50 μέτρων τετραγωνικών (114,25 τ.μ. ανά όροφο), 
κείμενο στον Παλαιό Οικισμό Αγίου Αθανασίου του Δή-
μου Έδεσσας του Ν. Πέλλας με ΚΑΕΚ 380010131001.

Το κτίριο του πρώην ΚΕ.Φ.Ο. αναφέρεται ως κτίριο της 
Πρόνοιας στο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Βεγορίτιδας του 
Νομού Πέλλας (τ. ΑΑΠ 198/6.5.2009) και προτείνεται για 
τη λειτουργία ιατρείου.

Β. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
είκοσι (20) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για 
τη λειτουργία Ιατρείου και χώρων παροχής ψυχοκοινω-
νικής στήριξης σε παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και 
σε ηλικιωμένους.

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του παραχωρού-
μενου ακινήτου από το Δήμο Έδεσσας για σκοπούς 
διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους παραχω-
ρείται, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ενημερώσει εγγράφως τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τις χρήσεις που θα επιλέξει.

4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση της χρή-
σης του ακινήτου σε τρίτον, θα απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Ο Δήμος Έδεσσας για την υλοποίηση των σκοπών 
της παραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις 
αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες 
και εγκρίσεις και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφα-
λείας όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

6. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

7. Ο Δήμος Έδεσσας έχει την αποκλειστική διοικητική, 
ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα 
που τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητα του στον 
παραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση 
των υποχρεώσεων του.

8. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως 
της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν 
βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το εν λόγω 
ακίνητο , ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες και οι όποιες 
απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ανακατα-
σκευής κ.λ.π. στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο θα 
επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δήμο Έδεσσας, ο οποίος 
αναλαμβάνει και την υποχρέωση μετά τη λήξη της παρα-
χώρησης να παραδώσει το ακίνητο σε καλή κατάσταση.

9. Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη στο 
ακίνητο, θα ενημερώνεται, με την υποβολή των αντίστοι-
χων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, η Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η Διεύ-
θυνση Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου μας.

10. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋ-
ποθέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια και η 
χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου επιστρέφει στη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579 (4) 
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός 

διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την 

τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων 

και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου 

ορίου προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 32Η του 

ν. 3468/2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
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του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) και ιδίως τις παρ. 7 και 
8 του άρθρου 32η.

6. Το ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου 
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) και ιδίως το άρθρο 31.

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45),

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. β΄ του 
ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα-
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α') και του άρθρου 3 παρ. 
3 του ιδίου νόμου,

9. Την αριθμ. 4503/23.11.2012 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση 
των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός 
διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το όρθρο 3 παρ.2 εδαφ. 
β' του ν. 3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α΄)"» (ΦΕΚ 3184/Β΄),

10. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/9.4.2019 
«Σύστημα αειφορίας βιοκαυσιμων και βιορευστων 
σύμφωνα με το άρθρο 32Η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β' 
1473/2019),

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι πα-
ραβάσεις της παρ. 7 του άρθρου 32Η του ν. 3468/2006 
για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τις διατάξεις των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ καθώς και 
των κατ'εξουσιοδότηση τους εκδιδόμενων κανονιστικών 
πράξεων και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε 
κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των 
ορίων που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο.

Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των προ-
στίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης τους, η διαδικασία 

υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης 
επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τέλος, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστί-
μου που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 32η του 
ν. 3468/2006.

Άρθρο 2
Κατηγορίες παραβάσεων

Οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 32ζ, 32η και 
32θ του ν. 3468/2006 και ιδίως από τις διατάξεις της 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/9.4.2019 «Σύστημα 
αειφορίας βιοκαυσιμων και βιορευστων σύμφωνα με το 
άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β'1473/2019), (εφε-
ξής κοινή υπουργική απόφαση συστήματος αειφορίας), 
εξειδικεύονται ως εξής:

α) Έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων 
αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της 
κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, 
από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του ίδιου άρ-
θρου, με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ίδιας 
απόφασης.

β) Μη υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, στην 
αρμόδια αρχή, αντιγράφου του πιστοποιητικού τήρη-
σης των κριτηρίων αειφορίας ή στοιχείων διαδικτυακής 
πρόσβασης σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, εκτός αν 
το πιστοποιητικό είναι δημοσιοποιημένο.

γ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από 
τους οικονομικούς φορείς στην περίπτωση ανανέωσης 
ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κρι-
τηρίων αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, εντός 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερο-
μηνία της ανανέωσης ή της τροποποίησης, εκτός αν η 
τροποποίηση ή η ανανέωση του πιστοποιητικού είναι 
δημοσιοποιημένη.

δ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από 
τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση ανάκλησης ή 
αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των 
κριτηρίων αειφορίας που είχε χορηγηθεί σε αυτόν, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 
συστήματος αειφορίας, εντός τριάντα (30) ημερολογια-
κών ημερών από την ημερομηνία της ανάκλησης ή της 
αναστολής ισχύος.

ε) Χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
αειφορίας του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής από-
φασης συστήματος αειφορίας από οικονομικό φορέα 
που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των 
κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης 
ή χορήγηση βεβαίωσης που δεν πληροί τις λοιπές απαι-
τήσεις του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης.

στ) Μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας 
του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης συστή-
ματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή 
υποβολή μη επαληθευμένης δήλωσης ή υποβολή δήλωσης 
που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

ζ) Μη υποβολή από οικονομικό φορέα των στοιχείων 
που ζητούνται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την 
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παρ. 3 του άρθρου 6 και την παρ. 1 του άρθρου 9 της 
κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας.

Άρθρο 3
Όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων

1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των πα-
ραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:

α) Για τις παραβάσεις της παρ. α επιβάλλονται τα εξής 
πρόστιμα:

i) πρόστιμο ύψους 10.000 € για έλλειψη πιστοποιητι-
κού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,

ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € για κατοχή 
πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, 
που δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας.

β) Για τις παραβάσεις της παρ. β επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 3.000 €.

γ) Για τις παραβάσεις της παρ. γ επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 3.000 €.

δ) Για τις παραβάσεις της παρ. δ επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 5.000 €.

ε) Για τις παραβάσεις της παρ. ε επιβάλλεται πρόστιμο 
ως εξής:

i) πρόστιμο ύψους 10.000 € στην περίπτωση χορήγη-
σης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας 
από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστο-
ποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,

ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € στην περί-
πτωση χορήγησης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κρι-
τήρια αειφορίας που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις 
του άρθρου 5.

στ) Για τις παραβάσεις της παρ. στ επιβάλλονται τα 
εξής πρόστιμα:

i) πρόστιμο ύψους 15.000 € για μη υποβολή δήλωσης 
χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της κοινής 
υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας εντός της 
προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο προθεσμίας,

ii) πρόστιμο ύψους 5.000 € για υποβολή μη επαλη-
θευμένης δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του 
άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης συστή-
ματος αειφορίας, με την επιφύλαξη ότι η μη επαλή-
θευση δεν οφείλεται στην παράβαση της παρ. α του 
άρθρου 2,

iii) πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 10.000 € για υποβολή 
δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της 
κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας 
που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

ζ) Για τις παραβάσεις της παρ. ζ επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 3.000 €.

2. Στην περίπτωση που στην παρ. 1 καθορίζεται 
εύρος προστίμου, ως κριτήρια επιμέτρησης του προ-
στίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι 
συνέπειες της παράβασης και ο βαθμός υπαιτιότητας 
του παραβάτη.

3. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό 
πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ' 
εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιά-
ζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο 
άρθρο 6.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 επιβάλλονται με από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα-
τόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 εισπράττονται από τις 
ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην αντίστοι-
χη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμεί-
ου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο 
Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
σύμφωνα με την διαδικασία της αριθμ. 4503/23.11.2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση 
των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός 
διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. 
β΄ του ν. 3889/2010 "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 182/Α΄)"» (ΦΕΚ Β΄ 3184).

Άρθρο 5
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρ-
θρου 4 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της 
απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου ανα-
στέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε περίπτωση 
για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογια-
κών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφα-
σίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή ακύ-
ρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός εξήντα 
(60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπο-
βολής της ένστασης, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών 
Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου

Το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην 
παρ. 7 του άρθρου 32Η του ν. 3468/2006 αναπροσαρ-
μόζεται στο ποσό των 300.000 ευρώ (€).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

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

2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/47841/507 (5)
Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 

του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους 

δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων 

δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφού-

νται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-27 «Μελέτη 

Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-

λογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρό-

δου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»» και με τη 

Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-10 «Μελέτη Κτηματο-

γράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-

λογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγί-

ων Θεοδώρων και Λουτρακίου - Περαχώρας και 

στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, 

Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση 

για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 114) και ειδικότερα του άρθρου 2 
παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Eθνικό Κτηματολόγιο 
και άλλες διατάξεις» (Α' 275), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την αριθμ. 39/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «Μελέτη Κτηματογράφη-
σης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους 
προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και 
Λουτρακίου - Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας 
Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

5. Την αριθμ. 40/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «Μελέτη Κτηματογράφη-
σης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημι-
ουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω 
και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

6. Την αριθμ. 51/2018 απόφαση του δ.σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «παράταση της προθεσμί-
ας της υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαι-
ωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη 
Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-10 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκα-
ποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακί-
ου - Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, 
Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

7. Την αριθμ. 52/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «Παράταση της προθεσμί-
ας της υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαι-
ωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη 
Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-27 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και 
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

8. Την αριθμ. 58/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «παράταση της προθεσμί-
ας της υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαι-
ωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη 
Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-10 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκα-
ποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακί-
ου - Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, 
Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

9. Την αριθμ. 59/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» «παράταση της προθεσμί-
ας της υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995, από τους 
δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιω-
μάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμ-
βαση με κωδικό ΚΤ5-27 «Μελέτη Κτηματογράφησης για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρ-
πάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

10. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των 
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 156).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού (Α΄ 114).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160), 
όπως ισχύει.
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15. Την αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β' 2076).

16. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

17. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β' 4201)

18. Τις διατάξεις του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβα-
σης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενι-
κού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελε-
στών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και 
άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 27, (ΦΕΚ Α΄ 78).

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους 
εσωτερικού, από την 21 Μαΐου 2019 μέχρι την 31 Ιουλίου 
2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη 
Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-27 «Μελέτη Κτηματογράφησης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και 
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και συγκεκρι-
μένα στους προκαποδιστριακούς OTA Αγαθονησίου του 
Καλλικρατικού Δήμου Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας του 
Καλλικρατικού Δήμου Αστυπάλαιας, Καλύμνου του Καλ-
λικρατικού Δήμου Καλύμνου, Λειψών του Καλλικρατικού 

Δήμου Λειψών, Λέρου (εκτός της περιοχής που έχει εντα-
χθεί στο Κτηματολόγιο Κω-Λέρου) του Καλλικρατικού 
Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, 
Ολύμπου, Μεσοχωρίου, Σπόων, Βωλάδας, Απερίου, 
Όθους, Πυλών, Καρπάθου, Μενετών, Αρκάσας του Καλ-
λικρατικού Δήμου Καρπάθου, Κάσου του Καλλικρατικού 
Δήμου Κάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, 
Μανδρακίου, Εμπορείου, Νικίων του Καλλικρατικού Δή-
μου Νισύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κω, Μεγίστης 
του Καλλικρατικού Δήμου Μεγίστης, Μεγάλου Χωριού, 
Λιβαδιών του Καλλικρατικού Δήμου Τήλου και Χάλκης 
του Καλλικρατικού Δήμου Χάλκης, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρόδου.

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοί-
κους εσωτερικού, από την 14 Μαΐου 2019 μέχρι την 31 
Ιουλίου 2019 επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός 
των ορίων των προκαποδιστριακών Δήμων Αγίων Θεο-
δώρων και Λουτρακίου - Περαχώρας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου, 
Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019 

Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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