
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Δήμων έτους 2017.

2 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Δήμων έτους 2018.

3 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Περιφερειών έτους 2018.

4 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται 
για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 
437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβά-
σεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 130459/2.7.2018 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2780/12.7.2018 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19949 (1)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Δήμων έτους 2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95, 259, 282 και 283 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) 
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του 
ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη 
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Δι-
οίκησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 
30 Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοι-

νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Οργάνωση 
και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ετεροδημοτών 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 
188 Α΄) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του 
ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για 
το σιδηροδρομικό τομέα», καθώς και του άρθρου 9 του 
ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση 
και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του 
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρι-
σης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, 
ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων 
εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 
214 Α΄) «Περί φορολογίας του εισοδήματος», καθώς και 
του άρθρου 19 του ν.δ. 3843/1958 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Περί 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων».

8. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του 
ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Καταβολή της σύνταξης των 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και 
προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλ-
λες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του 
ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία και Ανάπτυξη των φορέων της και άλλες δι-
ατάξεις.».

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλι-
σης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλι-
σης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό-
τητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 
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του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου 
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του ν. 3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015».

13. Τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

14. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224 Α΄) «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Δι-
οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των 
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 
και 8 του ν. 4319/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύουν.

16. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του 
ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου 
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

17. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

18. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το π.δ. 123/4.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

20. Το π.δ. 170/2014 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Μεταφορά Πιστώ-
σεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της 
αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μετα-
φορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

21. Την υπ’ αριθμ. 00007000072/2/23515/23.3.2017 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Μεταβολών 
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού.

22. Την υπ’ αριθμ. Υ29/9.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

23. Την από 5.2.2019/8/2019 Εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

24. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (Κ.Ε.Δ.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία 
κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή-

μων για το έτος 2017, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ 
αριθμ. 219/3.4.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της.

25. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 3212, 
3213, 3214, 3215 και 2221 του ειδικού φορέα 07-120 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 259 
του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

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

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το 
έτος 2017, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 
2.347.297.000,00 €. Από αυτό:

1. Ποσό ύψους 2.167.297.000,00 €, αφορά στην κά-
λυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των 
Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσω-
τερικών, ως εξής:

α) Ποσό 1.294.272.000,00 €, κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση, λαμβάνο-
ντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της 
ΚΕΔΕ για τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων.

Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες μισθο-
δοσίας των Δήμων και για:

• το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 
και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,

• τους κατατασσόμενους σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εργαζόμενους σε προγράμματα Βοή-
θεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμε-
νους ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και 
των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007,

• το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, 
που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 258 ν. 3852/2010,

• το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1.1.2011 σε 
Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 
3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χω-
ρικής αρμοδιότητάς τους και

• τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Δήμους από τους 
ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

• το μόνιμο προσωπικό που διορίσθηκε βάσει των 
προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 
218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών,

• οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω-
πικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που 
μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1.1.2011 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α΄), οι οποίες κατά το 
διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλο-
νταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

β) Ποσά 4.180.000,00 € και 7.020.000,00 €, διατίθενται 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των Περιφε-
ρειακών Ενώσεων Δήμων, αντίστοιχα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14945Τεύχος B’ 1237/11.04.2019

γ) Ποσό ύψους 3.000.000,00 € διατίθεται προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ελλη-
νικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

δ) Ποσό ύψους 6.500.000,00 € διατίθεται για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά 
των ναρκωτικών σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στο πλαί-
σιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

ε) Ποσό ύψους 15.500.000,00 €, ανάλογου των εσό-
δων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων οικονομικού έτους 2016, διατίθεται στους 
Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.

στ) Ποσό έως 836.825.000,00 €, διατίθεται για την 
κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Στο 
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η ειδική επιχορήγηση 
που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 2221 για την ενίσχυση των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

2. Ποσό ύψους 180.000.000,00 €, αφορά στην κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με απο-
φάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 140.740.000,00 € κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλε-
σης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η 
κατανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα τα 
κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου της 
ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία 
απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 5% ανά 
Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 2013.

β) Ποσό έως 39.260.000,00 € διατίθεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτικών 
δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που 
αφορούν στην πολιτική προστασία, στην επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμι-
στικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 19951 (2)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Δήμων έτους 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95, 259, 282 και 283 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) 
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του 
ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη 
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Δι-
οίκησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 
30 Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Οργάνωση 
και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ετεροδημοτών 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 
188 Α΄) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του 
ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για 
το σιδηροδρομικό τομέα», καθώς και του άρθρου 9 του 
ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση 
και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του 
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρι-
σης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, 
ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων 
εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 
214 Α΄) «Περί φορολογίας του εισοδήματος», καθώς και 
του άρθρου 19 του ν.δ. 3843/1958 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Περί 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων».

8. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του 
ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Καταβολή της σύνταξης των 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και 
προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλ-
λες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 153 του 
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λει-
τουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο 
Πολιτών και άλλες διατάξεις.».

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλι-
σης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλι-
σης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό-
τητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
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Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 
του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου 
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του ν. 3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015».

13. Τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

14. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224 Α΄) «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Δι-
οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των 
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 
και 8 του ν. 4319/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύουν.

16. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του 
ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου 
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

17. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

18. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το π.δ. 123/4.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

20. Το π.δ. 170/2014 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Μεταφορά Πιστώ-
σεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της 
αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μετα-
φορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

21. Την υπ’ αριθμ. 00007000032/2/5316/30.1.2018 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Μεταβολών 
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού.

22. Την υπ’ αριθμ. Υ29/9.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

23. Την από 5.2.2019/7/2019 Εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

24. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία κατα-

νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 
το έτος 2018, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 
651/18.7.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

25. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 3212, 
3213, 3214, 3215 και 2221 του ειδικού φορέα 07-120 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 259 
του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

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

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το 
έτος 2018, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 
2.441.000.000,00 €. Από αυτό:

1. Πόσο ύψους 2.251.000.000,00 €, αφορά στην κά-
λυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των 
Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσω-
τερικών, ως εξής:

α) Ποσό 1.323.972.000,00 €, κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση, λαμβάνο-
ντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της 
ΚΕΔΕ για τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων.

Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες μισθο-
δοσίας των Δήμων και για:

• το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 
και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,

• τους κατατασσόμενους σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εργαζόμενους σε προγράμματα Βοή-
θεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμε-
νους ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και 
των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007,

• το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, 
που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 258 ν. 3852/2010,

• το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 
σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του 
ν. 3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χω-
ρικής αρμοδιότητάς τους και

• τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Δήμους από τους 
ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

• το μόνιμο προσωπικό που διορίσθηκε βάσει των 
προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 
218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών,

• οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω-
πικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που 
μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1.1.2011 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α΄), οι οποίες κατά το 
διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015, καταβάλλο-
νταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

β) Ποσά 5.150.000,00 € και 8.000.000,00 €, διατίθενται 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των Περιφε-
ρειακών Ενώσεων Δήμων, αντίστοιχα.
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γ) Ποσό ύψους 3.000.000,00 € διατίθεται προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ελλη-
νικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

δ) Ποσό ύψους 6.500.000,00 € διατίθεται για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά 
των ναρκωτικών σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στο πλαί-
σιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

ε) Ποσό ύψους 16.000.000,00 €, ανάλογου των εσό-
δων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων οικονομικού έτους 2017, διατίθεται στους 
Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.

στ) Ποσό έως 888.378.000,00 €, διατίθεται για την 
κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Στο 
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η ειδική επιχορήγηση 
που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 2221 για την ενίσχυση των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

2. Ποσό ύψους 190.000.000,00 €, αφορά στην κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με απο-
φάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 140.740.000,00 € κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλε-
σης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η 
κατανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα 
τα κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου 
της ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την τελευ-
ταία απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 
5% ανά Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 
2013.

β) Ποσό έως 49.260.000,00 € διατίθεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτι-
κών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που 
αφορούν στην πολιτική προστασία, στην επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμι-
στικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 19953 (3)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Περιφερειών έτους 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 181, 186, 260, και 282 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

4. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρω-
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφο-
ρά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (171 Α΄)» 
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4A του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18 Α΄)«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποί-
ησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυν-
σης ... και άλλες επείγουσες διατάξεις».

7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 123/4.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

9. Το π.δ. 170/24.12.2014 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Μεταφορά πι-
στώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνέπεια 
της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη 
μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

10. Την αριθμ. 00007000032/2/5316/30.1.2018 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών περί Μεταβολών Εκτε-
λούμενου Προϋπολογισμού.

11. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

12. Την από 5.2.2019/6 Εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξι-
ακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

13. Την αριθμ. 61 Εγκύκλιο με Α.Π.: 74894/30.12.2010 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

14. Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 
του Διοικητικού Συμβουλίου της και απεστάλθηκε με το 
αριθμ. 57/20.1.2014 έγγραφό της.

15. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό έτους 2018 και ειδικότερα στους ΚΑΕ 3221, 
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3224, 3227 του ειδικού φορέα 07-120 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 260 
του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ δευτέρου βαθμού.

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

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών 
έτους 2018, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 
737.900.000,00 €,

Από αυτό:
1. Ποσό ύψους 372.193.545,00 €, αφορά στην κάλυ-

ψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Πε-
ριφερειών και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών ως εξής:

α) ποσό τουλάχιστον 88.203.190,00 €, κατανέμεται σε 
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση 
προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά 
τους καθώς και των παρακρατήσεων στο πλαίσιο των 
αριθμ. 38560/2013 και 45883/2014 κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

β) ποσό έως 179.000.000,00 € αφορά στην κάλυψη 
δαπανών μεταφοράς μαθητών, 

γ) ποσό έως 77.000.000,00 € αφορά στην καταβολή 
του διατροφικού επιδόματος,

δ) ποσό έως 27.000.000,00 € αφορά στην κάλυψη δα-
πανών του προγράμματος δακοκτονίας, από το οποίο 
ποσό ύψους 5.268.054,00 € μεταφέρθηκε στον Π/Υ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την υλοποίηση διαγωνισμού προμηθείας δακοκτόνων 
υλικών. 

ε) ποσό έως 150.000,00 € αφορά στην εφαρμογή του 
προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου»,

στ) ποσό 840.355,00 € αφορά στην χρηματοδότηση 
του «Λογαριασμού οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ».

2. Ποσό ύψους έως 294.706.455,00 €, αφορά στην 
κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 
Περιφερειών.

3. Ποσό έως 70.000.000,00 € κατανέμεται για την κά-
λυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, 
συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των 
Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.9.2013 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια 
κατανομής των Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες.

4. Ποσό 1.000.000,00 €, διατίθεται στην Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 180676/603 (4)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμο-

ποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατά-

ξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επι-

τρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α΄/120) «Περί 

μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».
2. Το π.δ. 132/23.10.2017 (ΦΕΚ Α΄/160) «Οργανισμός 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε-
ντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 70 (ΦΕΚ Α΄/114/22.9.2015) σχετικά με 
την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού».

5. Το π.δ. 125/5.11.2016 (ΦΕΚ 125 A΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 B΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο».

7. Την υπ’ αριθμ. 201/8.1.2016 (ΦΕΚ Β΄/6) απόφαση 
του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρι-
κού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό 
Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον 
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Δι-
ευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και 
των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους 
του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊστα-
μένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» 
(ΦΕΚ Β΄/6).

8. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
9. Το αριθμ. Γ7-110/15.3.2019 έγγραφο της Ελληνικής 
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Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος Γενι-
κός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τριμή-
νου του έτους 2018, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 
107,393 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 
με βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,933, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε, ότι για το έτος 2019 ο χρησιμοποιούμε-
νος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, 
παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμέ-
νων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,10 (Μ=Μ1/
Μ2=107,393/5,933=18,10).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προ-
ηγούμενη με αριθμ. 166656/410/14.2.2018 (ΦΕΚ Β΄/621) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην 130459/2.7.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2780/12.7.2018 
(τ.Β΄) στη σελίδα 35704, στην Β΄ στήλη, στο στίχο 14 εκ 
των άνω, διορθώνεται, το εσφαλμένο «...(αρ. 20).», 

στο ορθό «...(αρ. 21).».

(Από την Περιφέρεια Αττικής)
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*02012371104190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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