
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 
8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέ-
σεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παρα-
λαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή 
από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποι-
ημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης 
στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 
2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 
επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την πα-
ρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β΄ 2889).

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ6α/
Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφασης, με θέμα, «Λει-
τουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, 
εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β΄ 2881).

3 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκη-
σης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων 
σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 
12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4 Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπου-
δαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 
επί πλοίου.

5 Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1180 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 

8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋπο-

θέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παρα-

λαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή 

από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποι-

ημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης 

στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 

2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 

επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την πα-

ρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β΄ 2889).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 53Α, 63, 64, 112, 114 και 115 του

ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), 
όπως ισχύουν, και ειδικότερα της παρ. 10 του άρθρου 
53Α,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
του νόμου αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις του υπ΄ αρ. 684/2009 Καν. (ΕΚ) της Επι-
τροπής της 24ης Ιουλίου 2009 «για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊό-
ντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών».

3. Την υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017
απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκρι-
μένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744).

4. Την υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προ-
ϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής απο-
θήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» 
(Β΄ 2745).

5. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 968), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

10. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. ΔΕΦΚΦ 
1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 απόφασης Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή, την εισαγωγή 
και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχα-
νοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου 
Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο αυτού» (Β΄ 2889), σύμφωνα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της αγοράς.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 της περίπτωσης Β του 
άρθρου 6, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της 

παρούσας από άλλα Κράτη Μέλη δύναται να πραγμα-
τοποιείται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος 
ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων 
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (EMCS), υπό τη χρήση του προ-
βλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09 ηλεκτρονικού δι-
οικητικού εγγράφου (e-ΔΕ). Στην περίπτωση αυτή εφαρ-
μόζονται κατ΄ αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Ε.Τ.Κ.» για 
την κυκλοφορία των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων 
εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το 
Ε.Μ.C.S. Για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων και 
την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, υποβάλλε-
ται από τον παραλήπτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αντί 
της Δήλωσης Παραλαβής και της Αίτησης Επανεισαγω-
γής, η αναφορά παραλαβής του e- ΔΕ».

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 
της περίπτωσης Γ του άρθρου 6, η φράση «αποκλειστικά 
στο εσωτερικό της χώρας» απαλείφεται.

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 7, η φράση «μόνο στο εσωτερικό της χώρας» 
απαλείφεται.

4. Η περίπτωση ii) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής: «ii)Στην περίπτωση γ) είτε με 
την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην 
τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων 
που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, τη στατιστική δήλωση 
Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από 
τον παραλήπτη είτε με την υποβολή της αναφοράς πα-
ραλαβής του e-ΔΕ από τον παραλήπτη του άλλου Κ-Μ».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.47683 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ6α/

Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφασης, με θέμα, «Λει-

τουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-

ας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β΄ 2881). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-

ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
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άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 51 παρ. 3 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

β. Της παρ. 3 του άρθρου 17 και της παρ. 7 του
άρθρου 23 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), 
όπως ισχύει.

γ. Της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4682/2020, (Α΄ 76).

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

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργί-
ας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. Κ1/54904/13.05.2020 όμοια απόφαση.

3. Την υπ’ αρ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 1038 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
24571/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1553).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Γ4α/Γ.Π.55004/ 
15/2016 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας 
και Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την 
οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2049).

5. Την υπ’ αρ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 62149/2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζόμενων 
στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας» (Β΄ 2742), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. Γ4α/Γ.Π. 64736/1-9-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟ-
Π3Θ), με θέμα «Διαδικασία - κριτήρια για την επιλογή 
εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του
ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

7. Την υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π. οικ.7710/29-1-2018 εγκύκλιο 
(ΑΔΑ: ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-Ζ96) με θέμα «Έγκριση για την επι-
λογή εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δη-
μόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

8. Την υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π. οικ.33346/30-4-2018 εγκύκλιο 
(ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ465ΦΥΟ-ΘΕΦ) με θέμα «Συμπλήρωση υπο-
χρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας».

9. Την υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.80418 εγκύκλιο με θέμα «Σχε-
τικά με την περ. β της παρ. 4 της υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/ 
30-4-2018 απόφασης», (ΑΔΑ: ΨΝΕΧ465ΦΥΟ-ΠΡΖ).

10. Την υπ’ αρ. Α1α/οικ.59426/14-8-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578).

11. Την υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.523/7.01.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 7).

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 28237/5.05.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών, με θέμα: «Παράταση 
ισχύος της υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 220021/21.03.2020 κοινής 
απόφασης ... και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).

13. Το υπ’ αρ. Κ1/55594/13.05.2020 έγγραφο της Γε-
νικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με θέμα «Επανέναρξη 
Λειτουργίας Ι.Ε.Κ».

14. Το υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.30553/15.05.2020 έγγραφο 
του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Επανέναρξη λειτουρ-
γίας Δ.Ι.Ε.Κ.».

15. Την υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.οικ.33320/29.05.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΦΛΤ 465ΦΥΟ-ΛΗΑ) εγκύκλιο με θέμα: «Επανέναρξη 
λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

16. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας για τις ειδικότητες τις οποίες θα λειτουργήσουν 
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, καθώς και το 
υπ’ αρ. 32382/5.06.2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

17. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσμα-
τικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υ.Υ.

18. Το από 7 /07/2020 ενημερωτικό σημείωμα, καθώς 
και το από 29.07.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφ. 
του Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.

19. Την υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφαση 
με θέμα: «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β΄ 2881).

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

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της αναφερόμενης 
(19) σχετικής Απόφασης ως προς το σημείο «ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με Α/Α «27.», ως ακολούθως: 

Α.
ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α: 27.
ΔΙΕΚ: Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 3. Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

(Α΄ εξάμηνο)
Β. Τα ΔΙΕΚ θα μπορούν να εγγράψουν καταρτιζόμενους 

Α΄ εξαμήνου κατά το εαρινό εξάμηνο, εκπαιδευτικής 
περιόδου 2020-2021,αφού προηγουμένως επανεξετα-
σθούν και επανεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα που αφο-
ρούν στη λειτουργία τους.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. Γ6α/Γ.Π.38396 /10.07.2020 
απόφαση (ΑΔΑ: 65Ψ2465ΦΥΟ-ΧΩ5) (Β΄ 2881)παραμέ-
νει ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36 (3)
Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοί-

κησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοί-

κων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό 

της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενό-

τητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Α΄ 24) 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Π.Ν. Π. του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών 
εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42
και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

4. Του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/ 
1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστω-
τικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6
του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της υπ’ αρ. 2011/85/
ΕΕ οδηγίας) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του υπ’ αρ. 
2016/679 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

8. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12. 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).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β΄ 2901).

14. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής από-
φασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β΄ 746).

15. Της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 3051).

16. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)και 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 
1.050.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε 
χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την ισχύ της παρού-
σας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με 
ενάριθμο 2017ΣΕ06900000 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (ΑΔΑ: 

6ΖΩΡ465ΧΘΞ-2ΒΒ) κοινή απόφαση των υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 2584).

2. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (ΑΔΑ: 
7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ) κοινή απόφαση των υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για 
την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές 
που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 3026).
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3. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36/20.06.2019
κοινή υπουργική απόφαση Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Παρά-
ταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την 
κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που 
επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» (Β΄ 2578).

4. Την υπ’ αρ. 536/02.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./4962/02.07.2020) εισηγητική έκθεση Δημοσιονομι-
κών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το υπ’ αρ. ΔΝΣα/οικ.42329/ΦΝ456ε/13.07.2020 
(αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5428/17.07.2020) έγγραφο 
της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

Και επειδή
• εκδόθηκε σημαντικός αριθμός Π.Α.Ε.Ε.Κ. εντός του 

2020 λόγω καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων 
από τους συναρμόδιους φορείς,

• καθυστέρησε η υλοποίηση των αδειών επισκευής 
κτηρίων που γειτνιάζουν με επικινδύνως ετοιμόρροπα 
κτήρια, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότη-
σης ενοικίου/συγκατοίκησης που χορηγήθηκε με την 
υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36/20.06.2019 (Β΄ 2578) κοινή 
υπουργική απόφαση κατά ένα (1) χρόνο μόνο για τους 
ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν κριθεί ως κτίρια προ-
σωρινά ακατάλληλα για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΑ) ή για τα οποία 
έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί Π.Α.Ε.Ε.Κ. και τα 
οποία επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 
και βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια έως 
30.01.2021, προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική 
Συνδρομή ή εάν δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η 
εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται 
αυτοδίκαια.

Β. Για κάθε τρίμηνο απαιτείται η υποβολή αίτησης 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρο-
νται στην παράγραφο Β της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/
Α36/20.06.2019 (Β΄ 2578) κοινής υπουργικής απόφασης.

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης 
χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 27 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

    Αριθμ. 2232.14-9/49485/2020 (4)
Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών 

σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 

(Α.Ε.Ν.) επί πλοίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

β. Του ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοίκησης 
της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκ- παιδεύσεως», όπως ισχύει (Α΄ 102).

γ. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 15
παρ. 1, 2 όπως ισχύει (Α΄ 167).

δ. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει.

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της υπ’ αρ. 2011/85/ΕΕ) 
οδηγίας- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει (Α΄ 143).

στ. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει και ιδίως 
της παρ. 12 του άρθρου 58 και της παρ. 4 του άρθρου 28.

ζ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 194 - Διόρθωση σφαλμάτων).

η. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση - Μετονομασία 
Υπουργείων» (Α΄ 114).

θ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 145).

ι. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ια. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

ιγ. Της υπ’ αρ. 1.5188/οικ.3.968/2011 απόφασης Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. οικ. 55582/1933/08 (Β΄ 1491) (Εν.Σύστημα δια-
χείρισης κ.λπ. Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης -
ΕΣΠΑ 2007-13)» (Β΄ 915).
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ιδ. Της υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 απόφασης Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ» (Β΄ 2573), 
όπως ισχύει.

ιε. Της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφα-
σης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ/712/31-07-2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξε-
ων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμε-
σους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β΄ 3521), όπως ισχύει.

ιζ. Της υπ’ αρ. 47/2019/18.07.2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).

2. Το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει 
την ίδρυση και λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και ειδικότερα:

α. Την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) 
"Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας", σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 19
του ν. 2819/2000 (Α΄ 84), το άρθρο 10 του ν. 3654/2008
(Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 59
του ν. 3966/2011(Α΄ 118), την παρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν. 4150/2013 (Α΄ 102), το άρθρο 81 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) και ισχύει.

β. Τον ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το 
προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α΄ 204).

γ. Το π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπου-
δαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού» (Α΄ 206).

δ. Την υπ’ αρ. Μ 2115.2/5/99 απόφαση Υπουργών Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτι-
λίας «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 1853), όπως ισχύει.

ε. Την υπ’ αρ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 από-
φαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 2240).

στ. Την υπ’ αρ. Μ 3615.3/03/2000 απόφαση Υπουρ-
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοι-
άρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 1393), όπως ισχύει.

ζ. Την υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 από-
φαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 2028).

η. Την υπ’ αρ. Μ 3615/02/2014 απόφαση Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατ΄ εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπου-
δαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και 
Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου» (Β΄ 845).

3. To υπ’ αρ. Δ12A1113257 EΞ 2014/05-08-2014 έγγρα-
φο Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσί-
ων Εσόδων/Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης/
Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος/Τμήμ. Α΄-Γ΄.

4. Το υπ’ αρ. 2812.7/43717/09-07-2020 εισηγητικό ση-
μείωμα ΓΔΟΥ, από όπου προκύπτει ότι από την παρούσα 
δεν θα προκληθεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος των πιστώσεων των ΣΑΕ 189/1 και 389/1 με Κω-
δικό Έργων «2018ΣΕ18910000» και «2017ΣΕ38910000» 
αντίστοιχα, συνολικού Προϋπολογισμού 27.000.000,00€, 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», αποφασίζουμε:

1. Στην υπ’ αρ. 2232.14-9/84948/2018/23-11-2018 από-
φαση Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 5251), καταργούνται 
οι παράγραφοι 3,4 και 5 με τα σχετικά υποδείγματα και 
οι υφιστάμενες παράγραφοι 6,7 και 8 αναριθμούνται σε 
3, 4 και 5 αντίστοιχα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ 
αρ. 2232.14-9/84948/2018/23-11-2018 απόφαση Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (Β΄ 5251).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Ναυτιλίας
και Επενδύσεων και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6833 (5)
Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950 «Περί συστάσε-

ως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α΄ 255), όπως 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον
ν. 1624/1951 (Α΄ 7) «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του α.ν. 1565/1950 «περί συστάσε-
ως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον του-
ρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29) και του ν. 3270/2004 
(Α΄ 187), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.
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4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), άρθρο 2, περί ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του π.δ. 
72/2018 «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρι-
σμού (Ε.Ο.Τ.)» (Α΄ 141), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποί-
ες «Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ. σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτόν».

7. Την υπ΄ αρ. 15706/27-8-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού περί διορισμού Προέδρου Διοικητικού 
Συμβουλίου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 636).

8. Την υπ΄ αρ. 15826/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 642) απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού με την οποία διορίσθηκε ο 
Φραγκάκης Δημήτριος στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
του Ε.Ο.Τ.

9. Την υπ΄ αρ. 15827/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 643) απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού περί διορισμού Αντιπροέδρου 
και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.

10. Την υπ΄ αρ. 11814/24.07.2020 απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα "Τροποποίηση της υπ΄ 
αρ. 15827/28-08-2019 απόφασης Υπουργού Τουρισμού 
- Αντικατάσταση τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ε.Ο.Τ. λόγω παραίτησης και Διορισμός νέων 
μελών (Υ.Ο.Δ.Δ. 643)" (Υ.Ο.Δ.Δ. 562).

11. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ε.Ο.Τ.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Οργανισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Τ., Κωνσταντίνο Ζήκο του Δημητρίου, ως αναπλη-
ρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Δημητρίου 
Φραγκάκη, στις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραμματέας 
απουσιάζει ή κωλύεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ   
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*02032350408200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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