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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών
«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/
5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020
(Β΄ 2697) όμοιες.

2

Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 77616 ΕΞ 2020
(1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/
15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»
(Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404
ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285), όπως ισχύει,

Αρ. Φύλλου 3072

τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/
2019 (Α΄ 65), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.
2. To άρθρο 20 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες
ή μη παραλίες» (Α΄ 61).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).
6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20 (Β΄ 444),
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 (Α΄
35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 14, 15
και 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), καθώς και την υπ΄αρ.
2133.3/20460/27-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Την παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αρ. Υ1γ/Γ.Π/
οικ.47829/21-06-2017 (B΄ 2161) απόφασης του Υπουργού
Υγείας και το υπ΄ αρ. Δ1γ/Γ.Π/37278 και 36879/25-06-2019
έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
10. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).
11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
202547/138776/4298/2358/7-5-2020 απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και το υπ΄
αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/219749/ 151562/
4560/2516/15-05-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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12. Το υπ΄ αρ. οικ. 22063/747/03-05-2017 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και το
υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50852/5167/29.05.2020 έγγραφο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Τις υπ’ αρ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως
ισχύει.
16. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
17. Την υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198)
και 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες.
18. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων
χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020
(Β΄ 2198) και 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) όμοιες
και συγκεκριμένα:
Η παρ. α του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής: «Οι
Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020. Από 01/08/2020 έως και
31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά
από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για
τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης
από τον Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων
δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο
Κτηματικές Υπηρεσίες».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ.
47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864), 56468ΕΞ2020/
5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697)
κοινές υπουργικές αποφάσεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 22405
(2)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195)
και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32) και ειδικότερα της
παρ. 3 του άρθρου 68 περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/
2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17).
6. Την υπ’ αρ. 440/18.6.2019 αίτηση ένταξης σε θέση
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Γεωργίου Μπαλντούμα, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
7. Το υπ’ αρ. 501/15.7.2019 έγγραφο της Κοσμητείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
8. Την υπ’ αρ. 65/10.10.2019 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 155/1.11.2019
συνεδρίας της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
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μών, ένταξης του Γεωργίου Μπαλντούμα, σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών.
10. Tην υπ’ αρ. 6161/6.11.2019 πράξη του Κοσμήτορα
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Για την ένταξη υπηρετούντος μέλους Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατόχου
μεταπτυχιακού διπλώματος στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».
11. Την υπ’ αρ. 10322/16.12.2019 βεβαίωση της Πρυτανείας του Ιδρύματός αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών του Γεωργίου
Μπαλντούμα.
12. Το υπ’ αρ. 8720/23.12.2019 απόσπασμα πρακτικών
της Συνεδρίας της Συγκλήτου υπ’ αρ. 1078/12.12.2019,
περί κατανομής δύο (2) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα
Φυσικής.
13. Το υπ’ αρ. 25185/Β1/20.2.2019 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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14. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Α. Την ένταξη του Γεωργίου Μπαλντούμα του Ιωάννη,
υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. κατόχου μεταπτυχιακού
διπλώματος συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε κενή οργανική
θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Β. Καταργούμε την οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. που κατείχε
ο ανωτέρω.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:
3797/8.7.2020).
Ιωάννινα, 16 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02030722307200004*

