
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - LIKE - Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο 
φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

2 Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με δ.τ. «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ - 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1», του φυσικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ», λόγω προ-
σθήκης νέας δομής και κατάργησης υφιστάμενης.

3 Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφά-
λισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του 
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

4 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Δι-
καιοσύνης με αριθμό 63327οικ./φ.336/1.11.2019 
(ΦΕΚ 4277/ τ. Β’ /22.11.2019) και θέμα τη σύστα-
ση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευα-
στικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων 
πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδι-
κών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη 
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της 
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και 
του πίνακα τροποποιούμενων -καταργούμενων 
διατάξεων/Ορισμός νέου μέλους.

5 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας Α.Ε.»

6  Παράταση ισχύος των διατάξεων της 51738/2014 
(2947/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

7 Τροποποίηση της με αρ. οικ. 46885/3403/31-10-2012 
(ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 
Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μεί-
ωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών 
και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμε-

νων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους 
όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.». 

8 Τροποποίηση της απόφασης 18/809/21.2.2018 
«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που 
παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του 
ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 859/Β΄/12.3.2018) του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/25022 (1)
   Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - LIKE - Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο 

φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΚΟΥΛΙ-

ΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-
2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/
Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, 
την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αριθμ. 218502/K1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/
Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβό-
λων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. ΦΒ1-Α/76545/886 (7)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 46885/3403/ 

31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπο-

δομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα 

«Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέ-

τρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης 

ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρα-

τηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από 

κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια 

δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 

595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».  

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 31 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και 

προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων 
διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

γ) Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει. 

δ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

ε) Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

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

ζ) Της ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19-7-2019 
(ΦΕΚ 3058/Β΄/2019) απόφασης Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη». 

η) Του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και προϋποθέ-
σεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 
υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει. 

θ) Του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) «Ρυθμίσεις 
για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

ι) Του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έρ-
γων και άλλες διατάξεις». 

ια) Του ν. 4030/2011 (A΄ 249) «Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές δια-
τάξεις». 

ιβ) Του ν. 4067/2012 (A΄ 79) «Νέος Οικοδομικός Κα-
νονισμός». 

ιγ) Του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) «Κανονισμός Πυροπρο-
στασίας Κτιρίων». 

ιδ) Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 46885/3403/31-10-2012 
(ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) «Καθορισμός πρόσθετων προστα-

τευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστα-
σης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, 
νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώ-
ρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει», όπως ισχύει. 

ιε) Της υπουργικής απόφασης με αριθμ, ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/67414/8290/02-08-2019/(Β΄ 3107) «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου». 

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

Άρθρο 1 
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων 
περί πρόσθετων προστατευτικών μέτρων 

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«γ. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευ-
σης εκρηκτικών αερίων, με τη χρήση ανιχνευτή αερίων 
υδρογονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου ATEX σύμφω-
να με την περίπτωση (β) της παρ. 3 του άρθρου 11 του 
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει. Κάθε ανιχνευτής είναι 
πιστοποιημένος από φορέα πιστοποίησης και το σύνολο 
των εγκεκριμένων ανιχνευτών είναι συνδεδεμένο με αυ-
τόνομο πίνακα. Το σύστημα αυτό, κατά την ενεργοποίη-
ση του εκτός από την αναγγελία συναγερμού διακόπτει 
αυτόματα την παροχή υγραερίου μεταξύ της δεξαμενής 
υγραερίου και της συσκευής διανομής υγραερίου.» 

2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«ε. Κατασκευή πυράντοχων τοιχίων, ύψους 1,5 μ. με 
δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120) λεπτών (Δ.Π. 
120΄) μεταξύ κάθε χαρακτηριστικού στοιχείου του υγρα-
ερίου και του ορίου του οικοπέδου ή του γηπέδου, δίχως 
να απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Ο πυράντοχος τοί-
χος τοποθετείται στα όρια του οικοπέδου, ανάμεσα στα 
χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου και του κτιρίου 
ή χώρου των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως τροποποιήθηκε με 
τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 
82), με μήκος τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ολικό 
μήκος του συντομότερου δρόμου (παρακαμπτήριος του 
τοίχου) από τυχόν σημείο διαρροής υγραερίου του χαρα-
κτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης και του κτιρίου 
ή χώρου των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), είναι μεγαλύτερο των 20 
μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το μήκος του πυράντοχου 
τοιχίου δεν θα είναι μικρότερο των 3 μέτρων.» 

3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«στ. Επιπρόσθετα για την περίπτωση των μικτών πρα-
τηρίων, εφόσον: 

αα) βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα 
(30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή 
χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο 
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 
(Α΄ 82) όπως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν τα 
ειδικά μέτρα και συσκευές σύμφωνα με τις υποδείξεις 
(α) ως και (στ) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), 
όπως ισχύει, 
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ββ) βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριάντα 
(30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή 
χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο 
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 
(Α’ 82) όπως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν 
σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φά-
σης ΙΙ και φάσης Ι σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 21523/763/2-5-2012 (ΦΕΚ 1439/Β΄/2012) και οικ. 
10245/713/7-4-1997 (ΦΕΚ 311/Β΄/1997) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ετήσιας ποσότητας δια-
κίνησης καυσίμου.» 

Άρθρο 2 
Μεταβατικές διατάξεις 

Για τις περιπτώσεις μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρα-
τηρίων που έχει χορηγηθεί έγκριση σχεδιαγραμμάτων 
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης, η διαδικασία 
χορήγησης άδειας λειτουργίας ολοκληρώνεται με τις 
πρότερες ισχύουσες διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης. 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 19 Φεβρουαρίου 2020 

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος  Υποδομών
και Ενέργειας και Μεταφορών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

   Αριθμ. απόφ. 6/868/12.2.2020 (8) 
Τροποποίηση της απόφασης 18/809/21.2.2018 

«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που 

παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 

του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 859/Β΄/12.3.2018) του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 

30.1.2018)
2. της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 

(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146)

3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της απόφασης 

18/809/21.2.2018 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προ-
σώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 
93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 14/Α΄/30.1.2018) του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

« Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που απα-
σχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρίες, ως προς τα 
οποία δεν υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο τα δι-
καιολογητικά της παραγράφου 1 από τις Εταιρίες ή των 
φυσικών προσώπων που δεν απασχολούνται ή συνερ-
γάζονται με Εταιρίες, προς εξέταση της συνδρομής των 
κωλυμάτων του άρθρου 5, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
προβαίνει σε αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μη-
τρώου γενικής χρήσης για τα εν λόγω υποψήφια προς 
Πιστοποίηση φυσικά πρόσωπα και υποβάλλεται από τα 
τελευταία υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής περί μη ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης 
και μη επιβολής κυρώσεων για οποιαδήποτε διοικητική 
παράβαση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 5 ή αντίστοι-
χης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας σε βάρος 
αυτών των προσώπων.»

2. Η παράγραφος 2 περιπτ. (ii) στοιχ. (β) του άρθρου 20 
της απόφασης 18/809/21.2.2018 «Πιστοποίηση καταλλη-
λότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ 14/Α΄/30.1.2018) 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 2 δι-
καιολογητικά»

Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ   




