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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του.

2

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019

3

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα
μέλη του.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α’) «Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»,
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γ) του άρθρου 9 του ν. 4239/2014 (ΦΕΚ 43 Α’) «Δίκαιη
ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας
της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις»,
δ) του α.ν. 1494/1950 «Περί συστάσεως Επικουρικού
Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων», όπως κυρώθηκε με τον ν. 1593/1950,
ε) του ν.δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248/Α’/11.11.1959) «Περί
κυρώσεως της αριθμ. 1018/1958 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου “Περί διακοπής της παρά τω Ι.Κ.Α. ασφαλίσεως των οικογενειών των Αστυνομικών Υπαλλήλων”
και συστάσεως Κλάδου Υγείας παρά τω Ε.Τ.Υ.Α.Π.»,
στ) της Γ. 40425/14590/1023 από 30/9/2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1457/τ.Β’/7.10.2003),
ζ) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 από 18.06.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2315/Β’/19.06.2018) «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της Φ.90380/25916/3294/31.10.2011
(Β’ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,
με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας»,
η) του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
θ) της Φ. 40425/25797/1654 από 11.12.2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1954/Β’/31.12.2003) του Υφυπουργού Εργασίας.
2. Την από 20 Ιουνίου 2018 εκπονηθείσα Αναλογιστική
Μελέτη του Κ.Υ.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
3. Το αριθμ. 33/10 από 13-9-2018 πρακτικό - απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
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4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων
στην Ελληνική Αστυνομία και την αύξηση των παροχών
του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του, ως εξής:
Άρθρο 1
Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
συνιστάται αυτοτελής Κλάδος Υγείας, στον οποίο υπάγονται υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που
ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που
ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως
και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, εντάσσεται
προαιρετικά και το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο
υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, καθώς και τα μέλη των
οικογενειών τους.
Άρθρο 2
Οι γυναίκες υπάλληλοι και οι γυναίκες σύζυγοι των εν
ενεργεία, συνταξιούχων και όσων απεβίωσαν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δικαιούνται για κάθε τέκνο, εφάπαξ επίδομα φυσιολογικού τοκετού, που καθορίζεται στο ποσό
των 700,00 ευρώ. Το, κατά τα άνω, επίδομα φυσιολογικού
τοκετού καταβάλλεται και στις περιπτώσεις καισαρικής
τομής.
Άρθρο 3
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση
του επιδόματος του άρθρου 2, καθορίζονται ως εξής:
1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου.
3. Ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας του ενδιαφερομένου
χωρίς το συνταγολόγιο και ειδικότερα:
α) Του συζύγου και της συζύγου, εφόσον και οι δύο
είναι δικαιούχοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
β) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της ή του συζύγου,
εφόσον είναι ασφαλισμένος σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα.
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου νοσηλείας του τέκνου
στο οποίο να εμφαίνεται ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του
προστάτη Υπαλλήλου.
5. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας
ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα.
Άρθρο 4
1. Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό
συμμετοχής στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης
των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%,
που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής
αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου.
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2. Η παροχή θα έχει ισχύ, εφόσον η συνταγογράφηση
του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γίνεται 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Άρθρο 5
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί ειδική οικονομική
παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα,
εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:
Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους
τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.
ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση
διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης
στους γονείς αυτού/ης.
ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο
που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.
β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία
ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους
αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και
όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
Άρθρο 6
Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι, που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο
υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας,
η δε πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου θα αρχίζει από της εντάξεώς τους με απόφαση του Δ.Σ. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στον Κλάδο και υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις κρατήσεις
του.
Άρθρο 7
Μέσα στην προσεχή διετία από την ισχύ της παρούσας
και πάντως όχι πέραν αυτής, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και άλλων
ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική
Χωροφυλακή, καθώς και της αυξομείωσης της εισφοράς και των παροχών των μελών του με βάση τα τότε
οικονομικά δεδομένα.
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά τη δημοσίευση
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις του
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και της υπόλοιπης ασφαλιστικής
νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Αριθμ. απόφ. 272
(2)
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 (Α’ 324).
2. Τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019
(Α’ 65).
3. Τη διάταξη του άρθρου 143, περίπτωση γ’ του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
4. Την πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αριθμό πρωτ. 109716/19-06-2019.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων, υποβάλλουν εφεξής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τις κάθε φύσης αιτήσεις
για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεών τους ή τη
συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και
του Ελληνικού Δημοσίου, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης στην ιστοσελίδα του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gov.gr και
στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες που τηρείται στην
παραπάνω ιστοσελίδα.
2. Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή και την
ταυτοποίηση του ιδιώτη - αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι
να είναι ο ίδιος, είτε ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του
TAXISnet, μέσω του μηχανισμού πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
του Υπουργείου Οικονομικών, με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet, είτε πιστοποιημένος μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης
Ermis, με επίσης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
στην προαναφερόμενη Πύλη.
3. Το περιεχόμενο κάθε αίτησης, τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο
στο πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους.
4. Κατά την υποβολή της αίτησης, τα βασικά στοιχεία
αυτής, (ιδίως ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα,
Όνομα Μητέρας) εμφανίζονται όπως τηρούνται, κατά
περίπτωση, στο Μητρώο TAXISnet της Γ.Γ.Π.Σ. ή στην
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, ενώ δηλώνεται
υποχρεωτικά από τον ιδιώτη το είδος και η περιγραφή
του αιτήματος, η ιδιότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η
ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο, όπως ισχύουν
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον,
ο ιδιώτης μπορεί να επισυνάπτει στην αίτησή του κάθε
έγγραφο το οποίο, κατά την κρίση του, υποστηρίζει τους
ισχυρισμούς του.
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5. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και διόρθωσης-τροποποίησης αυτής, ως προς τα ήδη συμπληρωμένα πεδία,
μέχρι την οριστική υποβολή της από τον αιτούντα. Αφού
οριστικοποιηθεί η υποβολή της, η αίτηση δεν τροποποιείται, όμως μπορεί να υποβληθεί νέα, με ανάκληση της
προηγούμενης.
6. Μετά την οριστική υποβολή, γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, ενώ αντίγραφό της μπορεί, οποτεδήποτε, να αναζητηθεί και να ανακτηθεί ηλεκτρονικά.
7. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία
από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων.
8. Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση
απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του ιδιώτη και του ελληνικού δημοσίου, διακόπτει
την παραγραφή των συγκεκριμένων αξιώσεων κατά του
τελευταίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του ν. 3086/2002. Αντίθετα, τυχόν κατάθεση στο ΝΣΚ
ηλεκτρονικής αίτησης ιδιώτη, για διαφορές του, όχι με το
Ελληνικό Δημόσιο, αλλά με ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., δεν επιφέρει
διακοπή της παραγραφής των συγκεκριμένων αξιώσεων,
ακόμα και εάν τη νομική υποστήριξη του συγκεκριμένου
νομικού προσώπου- καθού η αίτηση, διεξάγει το ΝΣΚ.
9. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να παραλάβει
ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη, εκδίδεται και αναρτάται από
το ΝΣΚ σχετική ψηφιακή βεβαίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486
(3)
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
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με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 4 αυτού.
3. Τον ν. 4122/2013 (Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
4. Το π.δ. 70/2015 (A’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία... του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας... ».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 2018) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ε. Παννακίδη (Β’ 3814).
8. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208/04.11.2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
9. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
10. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
11. Την αριθμ. Υ 172/04-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων»
(Β’ 3610).
12. Την αριθμ. 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ /27.3.2015).
13. Την υαριθμ. 137675/ΕΥΟΥ1016/19.12.2018
(ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΟΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/
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ΕΥΟΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής
απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων"».
14. Την 126829/ΕΥΟΥ1217/9.12.2015 (Β’ 2784/
21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
15. Την αριθμ. 88238/ΕΥΟΥ 811/29.08.2016
(2733/Β’/31.8.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των
αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
16. Το ν. 3912/2011 (Α’ 17) περί σύστασης του Εθνικού
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε.).
17. Την αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 (3905/Β’/
5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».
18. Την από 30.11.2016 συμφωνία χρηματοδότησης
μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του ελληνικού δημοσίου για
το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».
19. Την αριθμ. πρωτ. 8069/Β1/2939/27.12.2016
(733/Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του αριθμ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας
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και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006».
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των
κτηρίων.
23. Την αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Τη με αριθμ. πρωτ. 7327/2388/Α20/30.11.2016
απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020».
25. Τη με αριθμ. πρωτ. 3218/1168/Α2/03.07.2017
απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020».
26. Τη με αριθμ. πρωτ. 4550/Β1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020».
27. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.2386/01.11.2017 απόφαση
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
28. Τη με αριθμ. πρωτ. 598/05.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με
Κωδικό ΟΠΣ 5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
29. Τη με αριθμ. πρωτ. 391/07.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά»
με Κωδικό ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020».
30. Τη με αριθμ. πρωτ. 1099/21.03.2018 απόφαση
ένταξης της πράξης «Δράση 4.C.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
31. Τη με αριθμ. πρωτ. 1091/28.03.2018 απόφαση
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
32. Τη με αριθμ. πρωτ. 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με
Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος 2014-2020».
33. Τη με αριθμ. πρωτ. 1081/30.03.2018 απόφαση
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικι-
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ών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
34. Τη με αριθμ. πρωτ. 1023/30.05.2018 απόφαση
ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα»
με Κωδικό ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020».
35. Τη με αριθμ. πρωτ. 1947/06.07.2018 απόφαση
ένταξης της πράξης «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε
ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση
του ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
36. Το με αριθμ. πρωτ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα
«Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων».
37. Το με αριθμ. πρωτ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017
έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο
2014-2020.
38. Τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) περί «Προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει.
39. Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α’/2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και τροποποίηση του ν. 2472/1997».
40. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.
41. Το ν. 4342/2015 (Α’ 143) «... Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση
των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ", όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 "Πα την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
42. Το άρθρο 6 ν. 3818/2010 (Α’ 17) «Προστασία των
δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την σύσταση
της Ειδικής Γραμματείας.
43. Την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017
(2367/Β’/12.07.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά
με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
44. Την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β’
4003/Β’/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνι-
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κών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»,
όπως ισχύει (βλ. ΦΚ Β’ 4108/Β’/23.11.2017).
45. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της με αρ. πρωτ.
Υ.Π.ΕΝ. 170192/9/5.1.2017 σύμβασης υλοποίησης
του έργου: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για
την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», όπως έχει αναθεωρηθεί.
46. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019
(408/Β’/14.02.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για
το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».
47. Την από 04-08-2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖΞΟΖ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, φορέων
ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής
καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα
ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών μέσων κατά
την έννοια του Άρθρου 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ)
1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως
ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
48. Το ν. 3862/2010 (Α’ 113) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ
και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων
απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
49. Την κοινή υπουργική απόφαση 45231/20.4.2017
(Β’ 1445) «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών
με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016,
(Α’ 240) όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’
3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Επαγγελματικού Λογαριασμού.
50. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
51. Την αριθμ. πρωτ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857/
28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26. 09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».
52. Τη με αριθμ. πρωτ. 171563/131/21.02.2018
(Β’ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
53. Την ανάγκη επικαιροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με
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βάση τα νέα δεδομένα χρηματοδότησης και την περαιτέρω διευκόλυνση των ωφελούμενων.
54. Τα με αριθμ. πρωτ. 4133/Β1/865/26.06.2019,
2152/25.06.2019, 1636/25.06.2019, 1607/24.06.2019,
1450/25.06.2019 και 3003/25.06.2019 έγγραφα της
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Νοτ. Αιγαίου, Βορ. Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και
Κρήτης αντίστοιχα, και το με αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/58399/482/26.26.06. 2019 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας σχετικά με
την 5η τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος (σχετικό το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/56693/445/21.06.201 9 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας).
55. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/
21.02.2018 (756/Β’/02.03.2018) κοινής απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως κατωτέρω:
Α. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω προκήρυξης, του
οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον II» καθώς και στα παραρτήματα του αναφέρεται «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
Β. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2
και συγκεκριμένα στο τρίτο εδάφιο πριν το τέλος, καθώς
και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.4 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δεκατρείς (13) μήνες.
Γ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1.3
του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος
του Α’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων ανέρχεται σε 502,99
εκ. € (465,66 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ- Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία»- και 37,33 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ -Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).
Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του προϋπολογισμού των 502,99 εκ.
€ από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», που
αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση
παρεμβάσεων και επιδότηση επιτοκίου, και του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά επιχορήγηση
κεφαλαίου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος
ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και συμβούλου
έργου»
Δ. Ο Πίνακας της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
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Ταμείο
Εξοικονομώ II

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης

Περιφέρεια
Πόροι ΕΠΑΝΕΚ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

34007

Πόροι Περιφερειών (1)

39.500.720,81

12. 739.555,14
811.914,05
3.775.456,67

11.172.353,33

68.000.000,00

Προϋπολογισμός
Πόροι ΕΠΑΝΕΚ Προγράμματος Άμεσης
Ενίσχυσης

0,00

30.861. 604,40

30.861.604,40

0,00

82 .618.091,93

82 .618.091,93

4.402.891,34
0,00
1.000.000,00
14.549.034,58
2.913.381,40
1.699.163, 18
0,00
1.267.859,61
1.706.748,64
5.088.537,70
4.706.346,17
37. 333.962,62

30.656.861,99
56.246.137,63
36.045.775,55
66.401 .904,90
3.922.403,32
21.996.622,20
18.7 37.393,99
20.984.881,19
4.830.176, 92
7.910.71 8,85
16.440.536,17
397.653.109,04

35.059.753,33
56.246.137,63
37.045.775,55
80.950.939,48
6.835.784,72
23.695.785,38
18.737.393,99
22.252.740,80
6.536.925,56
12.999.256,55
21.146. 882,34
434.9 87.071,66

Ε. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7.5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται
η εξής φράση:
«καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής ωφελουμένου λόγω θανάτου»
ΣΤ. Η παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δύο (2) μήνες.
Ζ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται
το αίτημα παράτασης».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Π», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02027630307190008*

