
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική 
έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, τη 
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της 
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και 
του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με 
το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της 
Οδηγίας.

2 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 
176641/2214/28.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2909) υπουργι-
κής απόφασης με θέμα «Τρόπος υπολογισμού 
και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατά-
πτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς 
χώρους».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2030/φ.324 (1)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κα-

τάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση 

στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/

EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με 

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποι-

νικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολο-

γικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνε-

πειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης 

των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατά-

ξεων με τις διατάξεις της οδηγίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄του ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
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β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και,

ε) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ.Α΄ 160).

2) Το από 21.11.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστή-
ριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3) Το με αριθμ. 7800/27.11.2018 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Εφετών Αθηνών.

4) Το με αριθμ. 1769/29.11.2018 έγγραφο της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

5) Το με αριθμ. 4097/29.11.2018 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

6) Το με αριθμ. ΔΧΠ0000055ΕΞ2019/8.1.2019 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

7) Το με αριθμ. ΣΔΟΕ0003350ΕΞ2018/11.12.2018 έγ-
γραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

8) Το με αριθμ. 7330/27.11.2018 έγγραφο της Αρχής 
Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές Δραστηριότητες.

9) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερο-
μένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη 
τάξη της Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού 
δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, 
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του 
πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο 
νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Περικλή Δράκο του Φωτίου, Αντεισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σοφοκλή Λο-
γοθέτη του Δημητρίου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

2. Αλέξανδρο Δημάκη του Ηλία-Χαριλάου, Επίκουρο 
Καθηγητή Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας της 
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αν-
δρουλάκη του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού 
Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας της ίδιας ως άνω Σχολής,

3. Αντώνιο Μπαλτά του Δημητρίου, Νομικό Ειδικό 
Συνεργάτη (ΠΕ Κατηγορία) στη Γενική Γραμματεία για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αναπληρωτή τον 
Νικόλαο Παναγόπουλο του Σταύρου, Νομικό Ειδικό Συ-
νεργάτη (ΠΕ Κατηγορία) στην ίδια ως άνω υπηρεσία,

4. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
με αναπληρώτρια τη Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που 
υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Οικονο-
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

5. Σταυρούλα Λελόβα του Γαβριήλ, Οικονομική Επιθεω-
ρήτρια, που υπηρετεί ως Ειδική Σύμβουλος στο Γραφείο του 
Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την 
Αγγελική Τσιάπρα του Δημητρίου, υπάλληλο της Διεύθυν-
σης Σχεδιασμού Ερευνών της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και,

6. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Προϊσταμέ-
νη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α΄ 
Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπλη-
ρώτρια την Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, στέλεχος 
της ίδιας ως άνω Αρχής, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Νίκη Καραγκιαούρη του 
Κωνσταντίνου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, με βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μανου-
σάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του ιδίου ως άνω κλά-
δου και βαθμού, της ίδιας ως άνω υπηρεσίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 15 Ιουλίου 2019.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Ι

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/4228/7  (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/

οικ.176641/2214/28.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2909) υπουρ-

γικής απόφασης με θέμα «Τρόπος υπολογισμού και 

διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτω-

σης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέ-

ουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4512/2018 (Α΄5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμμα-
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τος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 55 παρ. 2 και 65 παρ. 1δ, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (Α΄14).

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΒΊ227) «Κανονισμός Με-
ταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 (Α΄136).

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/73 - ΦΕΚ Α΄277) 
όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. ΔΑΠ/
Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 υπουργικής από-
φασης.

8. To γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΑΠ/
Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2909) ως εξής:

Άρθρο 1
Η  φράση  «εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δη-

μοσίευσης της παρούσας» της παρ. 1 του άρθρου 7 αντι-
καθίσταται με τη φράση «μέχρι 19.10.2019».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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*02000602101190004*

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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