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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τα
τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

2

Ρυθμίσεις θεμάτων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. - Υπό εκκαθάριση» (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.).

3

Συμπλήρωση/τροποποίηση της Δ.Ο.Υ./οικ/2979/
Φ.911/31-5-2019 (ΦΕΚ 2180 Β΄) υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα:
«ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2019-2020».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 251/107538/Α5
(1)
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α΄).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄).
3. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
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4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την 129851/Ζ1/30-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 3194 Β΄).
6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/337/107395/Β1/3-7-2019 εισήγηση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του
τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 και αποφοίτους
που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα,
εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, εφόσον:
α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για
τη μόνιμη κατοικία τους ή β) είναι τέκνα θανόντων ή
γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από
τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Άρθρο 2
Εισαγωγή δικαιούχων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του
τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή πρόκειται να
συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 εισάγονται σε σχολές,
τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθ’ υπέρβαση του συνολικού
αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή των δικαιούχων
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σύμφωνα με το άρθρο 1 σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται είκοσι τοις εκατό
(20%) προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έλαβαν και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την
προσαύξηση να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη
συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.
Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσαύξηση βαθμού των δικαιούχων του άρθρου 1 της
παρούσας υποβάλλονται, εντός δέκα ημερών από την
έκδοση της παρούσας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα
όπου ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση δήλωση συμμετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - δήλωση υπαγωγής στην ευνοϊκή διάταξη.
2. Κωδικός υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις
πανελλαδικές ή θα συμμετέχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές έτους 2019.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να
προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου.
Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος
γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018).
5. α) Δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη
μόνιμη κατοικία τους ή βεβαίωση του οικείου δήμου
από την οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση γονέα
έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος
(πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).
β) Δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2017 του γονέα
στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή
βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να
προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο
εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο
γονέα. Επισημαίνεται ότι η μόνιμη κατοικία αφορά τη
στιγμή του συμβάντος και δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις Ε1, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά το συμβάν.
Τα δικαιολογητικά αυτά (της περίπτ. 5) απαιτούνται για
τα τέκνα πληγέντων από τις πυρκαγιές – χωρίς θάνατο
γονέα.
Οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα
προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους και ενός πίνακα με τους απορριπτέους τους οποίους αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το
Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2019 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας. Οι πίνακες με τα
αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
εγκρίνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής των υποψηφίων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρώνονται
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από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στις σχολές και
στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των επιτυχόντων σε αυτά σε
διάστημα που ανακοινώνεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356347/931
(2)
Ρυθμίσεις θεμάτων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. - Υπό εκκαθάριση» (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
κ.λπ.» (ΦΕΚ 180 Α΄).
β. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως ισχύει.
γ. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄).
2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο
Στρατή» (ΦΕΚ 4527 Β΄).
3. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03-01-2012 (ΦΕΚ 2 Β΄)
υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκε ο εκκαθαριστής της «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.», καθώς και τις ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/
77470/2840/2421/81/20-8-2012 (ΦΕΚ 2410 Β΄), ΥΠΑΙΘΠΑ/
ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/25835/4829/4082/260/
21-02-2013 (ΦΕΚ 7464 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/
138168/20896/17368/1046/02-9-2013 (ΦΕΚ 2539 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2689 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΠΕΦ/105032/3995/12290/709/25-4-2014
(ΦΕΚ 1047 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/337959/
9270/8379/300/24-12-2014 (ΦΕΚ 847 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΥΠΟΠΑΙΘ/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7364/9725/9009/372/
26-3-2015 (ΦΕΚ 575 Β΄), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/184579/21698/19320/898/03-7-2015
(ΦΕΚ 1734 Β΄), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
284963/34926/31473/1328/16-10-2015 (ΦΕΚ 2253 Β΄),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/46573/5622/
4984/307/16-02-2016 (ΦΕΚ 7507 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/25769 5/25505/23036/1472/11-8-2016
(ΦΕΚ 2732 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/361530/
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30231/28723/1958/25-9-2017 (ΦΕΚ 3422 Β΄), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248388/17428/12860/484/
25-5-2018 (ΦΕΚ 2036 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
426272/29139/24094/1137/04-9-2018 (ΦΕΚ 3815 Β΄),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/618671/41570/36094/
1660/30-11-2018 (ΦΕΚ 5558 Β΄), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/154877/14682/14291/474/27-3-2019
(ΦΕΚ 1239 Β΄) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/303138/
24844/24202/807/05-06-2019 όμοιες αποφάσεις, με τις
οποίες παρατάθηκε η προθεσμία λήξης εκκαθάρισης και
θητείας του εκκαθαριστή της ως άνω εταιρείας.
4. Την από 22-03-2018 δημοσιευθείσα στον τύπο «Ανακοίνωση - Πρόσκληση - Γνωστοποίηση» του εκκαθαριστή της εταιρείας «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε.».
5. Την από 21-11-2018 δημοσιευθείσα στον τύπο «Ανακοίνωση - Πρόσκληση - Γνωστοποίηση» του εκκαθαριστή της εταιρείας «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε.».
6. Την αριθμ. Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. 1505/02-04-2018 «Αναλυτική έκθεση και αιτιολογική βάση των κατατασσόμενων και μη πιστωτών της Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., για την πρώτη
μερική και σύμμετρη απόδοση οφειλών της» παραληφθείσα με αριθμ. 3399/5418/05-04-2018 στο γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αριθμ.
154253/2644/05-04-2018 στο γραφείο Γενικής Γραμματέως του ιδίου Υπουργείου.
7. Την αριθμ. Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. 1506/02-04-2018 «Αναλυτική έκθεση και αιτιολογική βάση των κατατασσόμενων
και μη πιστωτών της Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., για την πρώτη μερική
και σύμμετρη απόδοση οφειλών της» παραληφθείσα με
αριθμ. 154357/67/05-04-2018 στο γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Την αριθμ. Ο.Π.Ε.Π. 1507/02-04-2018 «Αναλυτική
έκθεση και αιτιολογική βάση των κατατασσόμενων και
μη πιστωτών της Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., για την πρώτη μερική και
σύμμετρη απόδοση οφειλών της» παραληφθείσα με
αριθμ. Τ.Α.Π.Α. 3841/05-04-2018.
9. Την αριθμ. 1669/14-01-2019 «Κοινοποίηση προσκλήσεων Γ.Σ. μετόχου 6ου και 7ου έτους εκκαθάρισης της
Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.» παραληφθείσα με αριθμ. 122/14-01-2018 στο
γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10. Την αριθμ. 86/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη
μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε σε
ευρώ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στις 06-04-2016.
11. Την αριθμ. 360/2014 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της
ακολουθούμενης διαδικασίας στην εκκαθάριση της
Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.,η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 02-04-2015.
12. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/365233/35858/
918/85/04-11-2016 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις θεμάτων εκκαθάρισης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.) Α.Ε.» (ΦΕΚ 3616 Β΄).
13. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/384343/31947/
809/962/25-09-2017 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση
της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/365233/35858/918/

35063

85/04-11-2016 υπουργική απόφαση’’Ρυθμίσεις θεμάτων
εκκαθάρισης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.) Α.Ε.’’» (ΦΕΚ 3616 Β΄).
14. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/94075/
64689/400/38/06-03-2019 απόψεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
15. Το γεγονός ότι: α) η αγορά των συλλογών
Boissonnas (ελληνικό τμήμα), το οποίο φυλάσσεται στο
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ), της συλλογής κινηματογραφικών αφισών και λοιπού σχετικού
υλικού HELLAFFI, που φυλάσσεται στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και της συλλογής
Διαπολιτισμοί, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τα ενταγμένα σε επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ έργα μεταφέρθηκαν «άνευ
ανταλλάγματος» από τον Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) τα χρονικά περιθώρια για την
περάτωση της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου είναι
πλέον ασφυκτικά, δ) παρά τις προσπάθειες του εκκαθαριστή δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα κανένας αγοραστής για
τις συγκεκριμένες συλλογές, ε) οι συλλογές αποτελούν
σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου μάλιστα ότι δύο εξ αυτών έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως κινητά μνημεία, στ) η μεταβίβαση τους από τον
υπό εκκαθάριση Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού υπηρετεί τις συνταγματικές προβλέψεις
για την προστασία (κινητών) μνημείων ως strictu sensu
μορφή προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος, ζ) σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 64 ν. 4002/2011 μετά
τη λύση και εκκαθάριση του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., κάθε στοιχείο
κινητής ή ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό
Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση του
ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
16. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΦΠΟΛ/338416/2291/
24-6-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με επισυναπτόμενο προσχέδιο υπουργικής
απόφασης.
17. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/345506/21769/26-06-2019
εισηγητική - οικονομική έκθεση, σύμφωνα με την οποία
από τη ρύθμιση του άρθρου 2 της εν θέματι απόφασης
προκύπτει δημοσιονομικό όφελος, το ύψος του οποίου
υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία κτήσης των αναφερομένων σε αυτό συλλογών στα 2.356.851,98 €. Πιο
συγκεκριμένα, η κινηματογραφική συλλογή HELLAFI
έχει αξία κτήσης 1.232.575,00 €, η φωτογραφική συλλογή BOISSONNAS αξία κτήσης 632.392,01 € και τέλος
η συλλογή ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ αξία κτήσης 491.884,97 €,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Την έγκριση του δημοσιευθέντος ονομαστικού πίνακα κατάταξης των πιστωτών και διανομής της υπό εκκαθάριση Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. του παραρτήματος Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και
τις οικονομικές καταστάσεις του 6ου και 7ου έτους εκκαθάρισης, σύμφωνα με την από 22-3-2018 δημοσιευθείσα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του εκ-
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καθαριστή και των καταβολών προς τους εμφανισθέντες
και επαληθευθέντες πιστωτές ποσοστού 50,983% επί
των επαληθευθέντων οφειλών τους, κατά την πρώτη
μερική σύμμετρη διανομή του υφισταμένου προϊόντος
της εκκαθάρισης που έλαβε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των καταβολών των προνομιούχων κατά τον ΚΕΔΕ
απαιτήσεων των αναγγελθεισών ή επισπευδόντων αναγκαστική είσπραξη Δ.Ο.Υ. Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης
πιστωτών κηρύσσεται οριστικός και το υπερβάλλον ποσοστό του 50,983% διαγράφεται οριστικά.
2. Οι πιστωτές οι οποίοι εκλήθησαν με την από
21-11-2018 δημοσιευθείσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του εκκαθαριστή να προσέλθουν
έως την 30-11-2018 και προσκομίσουν τις νομιμοποιήσεις τους μαζί με τα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα επί των απαιτήσεων τους, προκειμένου να επαληθεύσουν τις απαιτήσεις τους και τελικώς δεν εμφανίστηκαν,
θα διαγραφούν οριστικώς και δεν δύνανται να καταταγούν και συμπεριληφθούν στο εκάστοτε προϊόν της εκκαθάρισης, ο δε εκκαθαριστής δεν θα τους λάβει υπόψη.
Άρθρο 2
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα
του φωτογραφικού αρχείου μελών της οικογένειας
Boissonnas (ελληνικό τμήμα), που φυλάσσεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ), της συλλογής
κινηματογραφικών αφισών και λοιπού σχετικού υλικού
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HELLAFFI, που φυλάσσεται στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και της συλλογής Διαπολιτισμοί που φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (ΕΜΣΤ), κυριότητας του Οργανισμού Προβολής
Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.), περιέρχονται
αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των δύο πρώτων συλλογών εξ αυτών
ως μνημείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς,
καθώς και στη διασφάλιση της διατήρησης και της συνοχής της τρίτης εξ αυτών ως αδιάσπαστου συνόλου.
Άρθρο 3
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα του
ψηφιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.,
καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την
διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων έργων που εκτελέσθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν κατά την περίοδο
της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001-2004 περιέρχονται
αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1

PANSYSTEMS A.E.

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

3

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

4

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

5

QUALITY & RELIABILITY A.E. - PC SYSTEMS

6

ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε. - ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΑΔΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

7

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ STEFICON A.E.-PUBLICA TV A.E.

8

ΚΑΠΟΝ ΡΑΧΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ

9

ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ Κ. - ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ Γ. Ο.Ε.

10 ΘΕΤΙΣ AUTHENTICS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
11 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
12 ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚ. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
13 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 GREEK GEEKS ΣΥΣΤ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
15 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
16 ΒΟΤΣΗ ΕΛΕΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
17 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
18 ΠΡΙΝΤΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.
19 ΝΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.
20 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΕ
21 ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΓ. ΝΙΚΟΣ
22 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
23 ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
25 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ)
26 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΒΙΚΤΩΡ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
28 UNISYSTEMS ΣΥΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ
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A/A ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
29 ΑΘΗΝΑ ΡΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
30 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ
31 OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
32 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
33 ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.
34 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
35 ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
36 ΜΠΑΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. - ΚΡΗΝΗ
37 ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
38 ΚΡΙΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Θ. - ΚΑΒΔΑΣ Γ. ΕΠΕ
40 ΜΠΑΞΑΣΑΕ
41 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
42 ΜΠΟΓΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
43 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΓΡ. Ο.Ε. - ΑΜΠΑΛΑΖ
44 VISION ART - CELINA FIGUEIREDO LAGA
45 ΒΛΗΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
46 ISS ASPIS SECURITY S.A.
47 GOLDEN CHEMICALS A.B.E.E. (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
48 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
49 ΑΡΚΤΟΣ Α.Ε.
50 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΟΣ Α.Ε.
51 ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ)
52 MENTORING Α.Ε.
53 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ - ΤΣΕΛΛΟΣ (ΤΕΕ)
54 ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
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Αριθμ. Δ.Ο.Υ/οικ/3657/Φ.911
(3)
Συμπλήρωση/τροποποίηση της Δ.Ο.Υ./οικ/2979/
Φ.911/31-5-2019 (ΦΕΚ 2180 Β΄) υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών,
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «ΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 και του
άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005), όπως συμπληρώθηκε με το
ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) και ισχύει.
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Την Υ56/29-8-2018 (ΦΕΚ 3715/τ.Β΄/29-8-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-20156) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/4-11-2016) «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».
7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-8-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 52 του
Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/23-3-1999) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με, το ν. 4313/2014
(ΦΕΚ 261/τ.Α΄/17-12-2014) και ισχύει, καθώς και με τον
ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/30-03-2018), σε συνδυασμό
και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3904/2010
(ΦΕΚ 218 Α΄) και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημο-
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σίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4030/2011
(ΦΕΚ 249/τ.Α΄/25-11-2011).
11. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-8-2018) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
12. Τις διατάξεις της οικ. Α-49789/2844 (ΦΕΚ 3653/τ.Β΄/
17-10-2017) υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και Μεταφορών, που αφορά στα «Μέτρα περιορισμού
κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και
λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας»
(ΦΕΚ 1467 Β΄).
13. Την οικ.268/29-5-2017 (ΦΕΚ 1911/τ.Β΄/1-6-2017)
απόφαση περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής,
με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού, κατά περίπτωση
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών,
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
και Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του
Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
14. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
15. Την Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/17-11-2016)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
16. Την Δ.Ο.Υ./οικ-4836/Φ.911/17-09-2018 (ΦΕΚ 4179/
τ.Β΄/21-9-2018) «ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2018-2019» κοινή υπουργική απόφαση .
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
18. Την Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911/31-05-2019 (ΦΕΚ 2180/
τ.Β΄/07-06-2019) «ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2019-2020» κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.Ο.Υ./οικ/
2979/Φ.911/31-05-2019 (ΦΕΚ 2180/τ.Β΄/07-06-2019)
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020», ως εξής:
- Την τροποποίηση του εδαφίου κζ. της παρ. 2., σύμφωνα με το οποίο «Μέχρι είκοσι ένα (21) αυτοκίνητα
της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών», αντικαθίσταται από «Μέχρι
είκοσι πέντε (25) αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Οδικών
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών».
- Τη συμπλήρωση της παρ. 2 με το εδάφιο λε., σύμφωνα με το οποίο «Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-
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σης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος
(ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιόγραμμων, των
οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια πωλητή υπαίθριου
εμπορίου (περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται
στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο) σε περιοχές
εντός του δακτυλίου. Η άδεια επαγγελματία πωλητή,
αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, βάσει του
οποίου αποδεικνύεται η περιοχή άσκησης εμπορίου.
Η ανωτέρω άδεια θα βρίσκεται επί του οχήματος, θεωρημένη και σε ισχύ, και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση
καθοδόν ελέγχου».

Τεύχος B’ 2878/05.07.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019
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