
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς ενός (1) μεταχει-
ρισμένου αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI VITARA, 
της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΤΣΑ-
ΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε» προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών της 
Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.

2 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 
2019/1845 και (ΕΕ) 2019/1846 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019.

3 Ορισμός στατιστικού επικεφαλής για το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη.

4 Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 
Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας 
(FSS Code for Fire Safety Systems), ο οποίος έγινε 
αποδεκτός με την υπ’ αρίθμ. 4113.171/01/2002 (Β’ 
1399) υπουργική απόφαση.

5 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-
κής εργασίας με αμοιβή για το έτος 2020 για το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και συγκροτεί την Ομάδα Έργου για 
το ευρωπαϊκό έργο: TRITON - Development of 
management Tools and directives for immediate 
protection of bIodiversity in coastal areas aff ected 
by sea erosion and establishment of appropriate 
environmental control systems (Ανάπτυξη ερ-
γαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση 
προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες 
περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια 
διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλ-
λοντικών συστημάτων ελέγχου), του προγράμ-
ματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020 (1η 
Πρόσκληση) χρηματοδοτούμενου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (συγκε-
κριμένα 85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% ΠΔΕ).

6 Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της 
Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του 
Γ.Ν. Λασιθίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς ενός (1) μεταχει-
ρισμένου αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI VITARA, 
της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΤΣΑ-
ΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε» προς την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών της Δι-
εύθυνσης Δασών Ν. Σάμου. 

   Με την 28594ΕΞ2020ΥΠΟΙΚ/09.03.2020 απόφαση 
του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α΄185) και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI 
VITARA με αριθ. κυκλοφορίας ΖΚΝ 9496 και αριθμό πλαι-
σίου VSEETV02CNA207103, αξίας τετρακοσίων ενενή-
ντα ευρώ (490,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το 
οποίο βρίσκεται σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας, της 
τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ 
Α.Τ.Ε» προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για 
την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.

  Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσίων 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. 26666 (2)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 
2019/1845 και (ΕΕ) 2019/1846 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.1338/1983 (Α’ 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού 

δικαίου» και ιδίως το άρθρο 3, όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και το 
άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α’70) και τροποποιήθηκε τελι-
κώς με το άρθρο 50 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’143).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

7. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».

8. Την υπ’αριθμ. 46/18-07-2019 (Β’ 3100) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση».

9. Το π.δ. 114/2013 (Α’147) «για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
π.δ. 104/2019 (Α΄186) και τις υπ’αριθμ. οικ. 11532/1106/
17-10-2014 (Β’ 2800), υπ’ αριθμ. οικ. 5655/ΔΤΒΝ89/
19-01-2015 (Β’ 94),   υπ’ αριθμ. οικ. 15779/ΔΤΒΝ266/11-02-2016 
(Β’ 300), υπ’ αριθμ. οικ. 23809/ΔΤΒΝ351/24-02-2017 
(Β’ 851), υπ’ αριθμ. 71815/03-07-2018 (Β’2728) και 
υπ’αριθμ. 63494/14-06-2019 (Β’ 2425) αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Υγείας.

10. Τις κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίες (ΕΕ) 2019/1845 
(ΕΕ L 283 της 05/11/2019, σ. 38-40) και 2019/1846 (ΕΕ L 283 
της 05/11/2019, σ. 41-43) για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται περαιτέρω δαπάνη επί του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ’ 

εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/1845 και (ΕΕ) 2019/1846 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019, 
και η τροποποίηση του Παραρτήματος III του π.δ. 114/2013.

Άρθρο 2
Το Παράρτημα III «Εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1» 

του π.δ. 114/2013 (Α΄147), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. προστίθεται το ακόλουθο σημείο 43:

«43 Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλιο) για εξαρτήματα από καουτσούκ σε συστήμα-
τα κινητήρων, σχεδιασμένα για χρήση σε εξοπλισμό που δεν προορίζεται 
αποκλειστικά για καταναλωτική χρήση και υπό τον όρο ότι κανένα πλαστι-
κοποιημένο υλικό δεν έρχεται σε επαφή με ανθρώπινους βλεννογόνους ή 
σε παρατεταμένη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα και η τιμή συγκέντρωσης 
του φθαλικού δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα δεν υπερβαίνει: α) 30 % κατά βά-
ρος καουτσούκ για (ί) επιχρίσματα παρεμβύσματος· (ii) παρεμβύσματα από 
συμπαγές καουτσούκ· ή (iii) εξαρτήματα από καουτσούκ που περιλαμβά-
νονται σε συναρμολογήσεις τουλάχιστον τριών εξαρτημάτων με τη χρήση 
ηλεκτρικής, μηχανικής ή υδραυλικής ενέργειας για να εκτελέσουν εργασίες 
και τα οποία συνδέονται με τον κινητήρα, β) 10 % κατά βάρος καουτσούκ 
για εξαρτήματα που περιέχουν καουτσούκ, τα οποία δεν αναφέρονται στο 
στοιχείο α). Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρισης, "παρατεταμένη 
επαφή με το ανθρώπινο δέρμα" σημαίνει συνεχής επαφή διάρκειας άνω των 
10 λεπτών ή διαλείπουσα επαφή για μια περίοδο 30 λεπτών, ημερησίως.

Ισχύει για την κατηγορία 11 και 
λήγει στις 21 Ιουλίου 2024.»

2. προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή 44: 

«44 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα αισθητήρων, ενεργοποιητών και μο-
νάδων ελέγχου κινητήρων των κινητήρων καύσης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (*), εγκατεστημένα σε εξοπλισμό που χρησιμοποιεί-
ται σε καθορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας που έχει σχεδιαστεί 
για επαγγελματίες, αλλά χρησιμοποιείται και από μη επαγγελματίες χρήστες

Ισχύει για την κατηγορία 11 
και λήγει στις 21 Ιουλίου 2024.»

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 
σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την 
έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 
97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53).»
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Άρθρο 3
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της πα-

ρούσας απόφασης αρχίζει από 01 Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΓΔΟΕΣ /1/1/160-γ (3)
Ορισμός στατιστικού επικεφαλής για το Υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα-

Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρ-
τητης Αρχής», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 5 και 
11 αυτού (Α’ 38).

β) 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).

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

δ) Την υπ’ αριθ. 1330/Α3-56 από 31.01.2020 απόφαση 
Προέδρου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 356).

ε) Την υπ’ αριθ. 10187/Β2-892 από 2.12.2016 απόφαση 
Προέδρου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση 
Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» (Β’ 4083), ιδίως το 
άρθρο 4 παρ. 6.

2) Του υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/160 από 11-10-2019 έγγραφο.
3) Το υπ’ αριθ. 7217/ΔΓ1 από 01-08-2019 έγγραφο της 

ΕΛΣΤΑΤ.
4) Το υπ’ αριθ. 8384/ΔΓ1-16 από 23-10-2019 όμοιο.
5) Το υπ’ αριθ. 10024/ΔΓ1-34 από 26-11-2019 όμοιο.
6) Το υπ’ αριθμ. 1526/A3-72 από 06-02-2020 όμοιο.
7) Το υπ’ αριθ. 1647/19/2298742 έγγραφο ΑΕ.Α.
8) Το από 14-10-2019 έγγραφο (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής.

9) Το από 11-12-2019 έγγραφο (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας.

10) Το από 15-10-2019 έγγραφο (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) του Επιτελείου Α.Π.Σ.

11) Το από 22-10-2019 έγγραφο (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) του Ιδρύματος Εξοχές ΕΛ.Α.Σ.

12) Το από 05-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πο-
λιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

13) Το από 16-12-2019 έγγραφο (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχεί-
ρισης/Γ.Δ.Ο.ΥΕ.Σ.

14) Την ανάγκη να εκμπληρωθούν οι στατιστικές υπο-
χρεώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

15) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών αρχών 
λειτουργίας και εκπλήρωσης των στατιστικών υποχρεώ-
σεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζεται 
ως Στατιστικός Επικεφαλής η Αστυνόμος Β’(Ε.Κ) ΖΩΗ 
Αλεξάνδρα, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με 
ειδικότητα Στατιστικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επι-
τελικής Υποστήριξης/ΓΔΟΥΕΣ, με αναπληρώτρια αυτής 
την υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ευδοκία του Βασιλείου, κλάδου 
ΠΕ. Στατιστικής, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, με τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α) διασφαλίζει πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα των 
αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων 
της δημόσιας διοίκησης,

β) έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναπτύσσονται, 
παράγονται και διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο και

γ) είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχε-
τικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις δι-
αδικασίες, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και τη 
χρονική στιγμή δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων 
που αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται από τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Β. Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας Στατιστικών Εκπρο-
σώπων με σκοπό την υποστήριξη του έργου του στα-
τιστικού επικεφαλής, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

α) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ευδοκία, Π.Ε. Στατιστικής, υπάλληλο 
του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγη-
σης Αντεγκληματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμμα-
τείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος με 
αναπληρωματικό μέλος την ΖΑΧΑΡΑ Μαριέλενα, Π.Ε. 
Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη του ιδίου ως 
άνω Τμήματος.

β) ΠΛΑΤΗ Μαρία του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, με βαθμό Β’, Εισηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικού 
και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας.

γ) Αστυνόμος Β’ [Ε.Κ.] (291787) ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ Αλεξάν-
δρα, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με ει-
δικότητα Στατιστικός της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.ΥΕ.Σ, ως τακτικό μέλος με αναπλη-
ρωματικό μέλος την Αστ/κα ΚΕΦΑΛΑ Γεωργία πτυχιούχο 
Τμήματος Κοινωνιολογίας, της ιδίας Υπηρεσίας.
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δ) Αστυνόμος Β’ ΓΥΛΟΣ Θεόδωρος, της Διεύθυν-
σης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματι-
κό μέλος τον Αρχιφύλακα ΝΤΕΛΗ Άγγελο, της ιδίας 
Διεύθυνσης.

ε) Αστυνόμος Β’ ΓΚΙΩΝΗ Άννα της Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος 
τον Υπαστυνόμο Α’ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Παναγιώτη της ιδίας 
Διεύθυνσης.

στ) Υπαστυνόμος Α’ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αναστάσιος της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος με ανα-
πληρωματικό μέλος τον Αρχιφύλακα ΒΕΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
της ιδίας Διεύθυνσης.

ζ) Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ιωάννης της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωματικό μέλος τον Αστυνόμο Β’ ΤΙΓΓΑ Νικόλαο 
της ιδίας Διεύθυνσης.

η) Υπαστυνόμος A’ [E.K.] ΠΕΤΣΙΟΥ Ξανθή της Διεύθυν-
σης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την 
Αστυνόμο Β’[Ε.Κ] ΑΚΡΙΒΟΥ Αμαλία της Διεύθυνσης Υπο-
στήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

θ) Αστυνόμος Β’ [Ε.Κ.] ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Χαράλαμπος της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελ-
ληνικής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωμα-
τικό μέλος τον Υπαστυνόμο Β’ ΚΟΚΚΑΡΗ Βασίλειο- Ανα-
στάσιο της ιδίας Διεύθυνσης.

ι) Υπαρχιφύλακας ΝΤΟΥΡΝΤΑΣ Γεώργιος, της Διεύ-
θυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνι-
κής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό 
μέλος την Ανθ/μο ΣΚΑΡΗ Ιουλία του Θεοφάνη της ιδίας 
Διεύθυνσης.

ια) Επιπυραγός ΡΟΜΠΟΥ Μαρίνα, του Αρχηγείου Πυ-
ροσβεστικού Σώματος ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωματικό μέλος την Επιπυραγό ΚΑΟΥΔΗ Ευαγγελία της 
ιδίας Υπηρεσίας.

ιβ) Ανθυπαστυνόμος ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Ιδρύ-
ματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωματικό μέλος τον Υπαστυνόμο Α’ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ 
Δημήτριο της ιδίας Υπηρεσίας.

2. Έργο της Ομάδας Εργασίας Στατιστικών Εκπρο-
σώπων είναι η υποστήριξη του Στατιστικού Επικεφα-
λής αναφορικά με την διασφάλιση της τήρησης από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη των βασικών αρχών 
Λειτουργίας και υποχρεώσεων που αφορούν τους φο-
ρείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος καθώς και 
την πιστοποίηση των παραγόμενων στατιστικών του 
Υπουργείου.

3. Καθένα από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Στατι-
στικών Εκπροσώπων, μεριμνά για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο λει-
τουργίας της, κατόπιν κατανομής του αντικειμένου από 
τον Πρόεδρο αυτής.

4. Οι αρμόδιες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυ-
ση στατιστικών υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, συνεργάζονται με τον Στατιστικό Επικεφαλής 
μέσω των ανωτέρω οριζομένων στατιστικών εκπροσώ-

πων τους και τους διευκολύνουν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ως μελών της ομάδας εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2222.1/16813/2020 (4)
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 
Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας 
(FSS Code for Fire Safety Systems), ο οποίος έγινε 
αποδεκτός με την υπ’ αρίθμ. 4113.171/01/2002 
(Β’ 1399) υπουργική απόφαση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 «Κύρωση 

του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή 
Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα 1974» (Α’ 71), όπως ισχύει.

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

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» [άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 2811.8/10291/2020/
13-02-2020 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση που 

υιοθετήθηκε την 25η Νοεμβρίου 2016 με την υπ’ αριθμ. 
MSC.410 (97) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά-
λειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ), του Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας 
(FSS Code - Code for Fire Safety Systems).

2. Το κείμενο της απόφασης MSC.410(97)/25.11.2016, 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ως «ΜΕΡΟΣ Α» και 
«ΜΕΡΟΣ Β», αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και του 
ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώνονται 
με την παρούσα απόφαση, κατισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Α
(Αγγλικό Κείμενο) 
RESOLUTION MSC.410 (97)
(adopted on 25 November 2016)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE 
FOR FIRE SAFETY SYSTEMS (FSS CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 

International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee,
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NOTING resolution MSC.98(73), by which it adopted 
the International Code for Fire Safety Systems ("the FSS 
Code"), which has become mandatory under chapter II-2 
of the International Convention for the Safety of Life at 
Sea, 1974 ("the Convention"),

NOTING ALSO article VIII(b) and regulation II-2/3.22 of 
the Convention concerning the procedure for amending 
the FSS Code,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-seventh session, 
amendments to the FSS Code proposed and circulated 
in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention,

1 ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the 
Convention, amendments to the FSS Code the text of 
which is set out in the annex to the present resolution;

2 DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)
(bb) of the Convention, that the said amendments shall 
be deemed to have been accepted on 1 July 2019 unless, 
prior to that date, more than one third of the Contracting 
Governments to the Convention or Contracting 
Governments the combined merchant fleets of which 
constitute not less than 50% of the gross tonnage of 
the world’s merchant fleet, have notified the Secretary-
General of their objections to the amendments;

3 INVITES Contracting Governments to the Convention 
to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of 
the Convention, the amendments shall enter into force 
on 1 January 2020 upon their acceptance in accordance 
with paragraph 2 above;

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of 
article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified 
copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the annex to all Contracting 
Governments to the Convention;

5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit 
copies of this resolution and its annex to Members of the 
Organization which are not Contracting Governments 
to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE 
FOR FIRE SAFETY SYSTEMS (FSS CODE) 
CHAPTER 13
ARRANGEMENT OF MEANS OF ESCAPE

In paragraph 2.1.2.2.2.1, the text of case 2 is replaced 
with the following:

"Case 2: Passengers in public spaces occupied to 3/4 of 
maximum capacity, 1/3 of the crew distributed in public 
spaces; service spaces occupied by 1/3 of the crew; and 
crew accommodation occupied by 1/3 of the crew."

ΜΕΡΟΣ Β
(Ελληνικό Κείμενο)
ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.410 (97)
(Υιοθετήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΚΩΔΙΚΑΣ FSS)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 (b) της Σύμβασης 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση MSC. 98 (73) σύμφωνα 
με την οποία υιοθέτησε τον Διεθνή Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφάλειας (εφεξής αναφέρεται ως «FSS Κώδικας») ο 
οποίος έχει γίνει υποχρεωτικός σύμφωνα με το κεφάλαιο 
ΙΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασ-
σα (SOLAS),1974 (εφεξής αναφέρεται ως «η Σύμβαση»)

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII (b) και τον κα-
νονισμό ΙI-2/3.22 της Σύμβασης σχετικά με τη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα FSS,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην ενενηκοστή έβδομη σύνοδό 
της, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα FSS, που πρότεινε 
και κοινοποίησε σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (i) της 
Σύμβασης,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο VIII (b) (iv) της 
Σύμβασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα FSS, το κείμενο 
των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στην παρούσα 
απόφαση.

2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vi) (2) (bb) της 
Σύμβασης ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να εκτι-
μώνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2019, 
εκτός, εάν πριν από εκείνη την ημερομηνία, περισσότε-
ρες του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων 
στην Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων οι 
συνδυασμένοι στόλοι εμπορικών στόλων των οποίων 
αποτελούν όχι λιγότερο από το 50% ολικής χωρητικότη-
τας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν ενημερώ-
σει για τις αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβα-
ση να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vii) 
(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 με την αποδοχή τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω.

4. ΑΙΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση 
με το άρθρο VIII (b) (v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει 
επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και 
το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο 
παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις 
στην Σύμβαση.

5. ΑΙΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να δι-
αβιβάσει αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του 
παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν 
είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(FSS Κώδικας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

6.1 Σωστικές συσκευές καθέλκυσης και επιβίβασης
Στην παράγραφο 2.1.2.2.2.1 το κείμενο της περίπτω-

σης 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Περίπτωση 2: Οι επιβάτες σε δημόσιους χώρους κα-

ταλαμβάνουν τα 3/4 της μέγιστης χωρητικότητας, το 
1/3 του πληρώματος διανέμεται σε δημόσιους χώρους, 
οι χώροι υπηρεσίας καταλαμβάνονται από το 1/3 του 
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πληρώματος και οι χώροι διαμονής του πληρώματος 
καταλαμβάνονται από το 1/3 του πληρώματος.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 65580/1438/οικ. (5)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-

κής εργασίας με αμοιβή για το έτος 2020 για το 

προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Δυ-

τικής Ελλάδας και συγκροτεί την Ομάδα Έργου 

για το ευρωπαϊκό έργο: TRITON - Development 

of management Tools and directives for 

immediate protection of bIodiversity in coastal 

areas affected by sea erosion and establishment 

of appropriate environmental control systems 

(Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών 

για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας 

στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από 

τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλλη-

λων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου), του 

προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-

2020 (1η Πρόσκληση) χρηματοδοτούμενου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους 

(συγκεκριμένα 85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% ΠΔΕ).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 282 παρ. 1. (ΦΕΚ 87/ 
τ.A’/07-07-2010).

2. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’) και 
ειδικότερα το άρθρο 20.

 3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
[υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.A’/09-09-1999).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/9-2-2007), και 6 και 7 παρ.1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010).

7. Τις υπ’ αριθ. οικ. 2/41768/0022/20-05-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ) και οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ: 
4577Η-5ΕΤ) εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την υπ’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ 1099/τ.Β’/
19-04-2016) κοινή υπουργική απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ - Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του 
Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

9. Την εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλο-
ποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα δαπανών των 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Αξιολόγησης 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ-
νεργασία».

10. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/ 
12-01-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβο-
λή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

11. Την υπ’ αριθμ. 33/15-02-2018 (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ) 
απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής 
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας 
με θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης εγκεκριμέ-
νων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα 
πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 
2014-2020 (1η Πρόσκληση)».

12. Την υπ’ αριθμ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ3Σ27Λ6-
ΨΤΝ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, 
των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυ-
πώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία 
του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισί-
ου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 
1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους 
Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020, 
3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επω-
νυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελ-
πίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας 
του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης 
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020, 
καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των 
δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

13. Την υπ’ αριθ. 105789/517/08-05-2018 (Ορθή 
Επανάληψη) (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Ομάδας 
Έργου για το ευρωπαϊκό έργο: TRITON - Development 
of management Tools and directives for immediate 
protection of bIodiversity in coastal areas affected by sea 
erosion and establishment of appropriate environmental 
control systems (Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και 
οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότη-
τας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη 
θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περι-
βαλλοντικών συστημάτων ελέγχου), στα πλαίσια του 
προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, 
με θέμα «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων 
έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A 




