
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκα-
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ 
(13.490,00  €), της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙ-
ΓΕΑΣ προς την Ελληνική Αστυνομία.

2 Ανάκληση της υπ’  αρ. 3122.1/4421/7/24735/
09-12-2011 (Β’ 3061) κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα Γρα-
φείου της εταιρείας «QUANTUM SHIPPING CO.» με 
έδρα στα Νησιά Μάρσαλ».

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ΕΤΟΥΣ 
2020» (Β’ 2393), όπως ισχύει.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 472/170/21-3-2008 
«Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης 
στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιο-
ρισμό του περιεχομένου και της μορφής των προς 
δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου δη-
μοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν 
υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.» (Β’ 885).

5 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκα-

τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ 

(13.490,00 €), της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας Πολιτισμού και Κοινωφελούς Έργου 

ΑΙΓΕΑΣ προς την Ελληνική Αστυνομία.

    Με την υπό στοιχεία 9007/11/832-Β/12.11.2020 από-
φαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων 
των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η 
δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτι-
σμού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ προς την Ελληνική 
Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Τμήμα 
Αγίου Όρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, 
εκτιμώμενης αξίας δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα ευρώ (13.490,00 €), που αφορά σαράντα (40) 
αλεξίσφαιρα γιλέκα της εταιρείας ANORAK.

Ο Διευθυντής

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4421/75817/2020 (2)
    Ανάκληση της υπ’  αρ. 3122.1/4421/7/24735/

09-12-2011 (Β’ 3061) κοινής απόφασης των Υφυ-

πουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα Γρα-

φείου της εταιρείας «QUANTUM SHIPPING CO.» 

με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α’ 82).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102).
η. Του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/

2016 (Α’ 94). 
θ. Του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.
ι. Του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
ια. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α’ 149) «Τροποποίηση π.δ. 85/
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2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141)» και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α’ 160).

ιβ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής…» (Α’ 114).

ιγ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων», όπως ισχύει (Α’ 119).

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

ιε. Της υπ’  αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β’ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. Της υπ’ αρ. 3122.1/4421/7/24735/09-12-2011 κοι-
νής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 3061) καθώς και της υπ’ αρ. 
2212.2- 1/4421/7969/2019/31-01-2019 απόφασης του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 427) 
με την οποία τροποποιήθηκε αυτή.

2. Το υπό στοιχεία 60561 - 07-06-2019 ΔΚΕ 1395/24735 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γε-
νική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιω-
τικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/
Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), από το οποίο προκύπτει 
ότι η εταιρεία «QUANTUM SHIPPING CO.» δεν κατέθε-
σε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 
υπ’ αρ. 3122.1/4421/7/24735/09-12-2011 (Β’ 3061) κοι-
νή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 2212.2-1/4421/7969/2019/31-01-2019 υπουργική 
απόφαση (Β’ 427).

3. Το υπ’ αρ. 104881 - 07-10-2020 ΔΚΕ 661/24735 έγ-
γραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γε-
νική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιω-
τικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/
Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών).

4. To υπ’  αρ. 2212.2-1/1828/8844/2018/02-02-2018 
έγγραφό ΥΝΑΝΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/
ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ 2ο (ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 
με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία «QUANTUM SHIPPING 
CO.» να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν κα-
τέθεσε νέα εγγυητική επιστολή Τράπεζας στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Το-
μέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση 

Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών) 
σε αντικατάσταση ή τροποποιητικής πράξης της προη-
γούμενης, εντός μηνός από την δημοσίευση της υπ’ αρ. 
2212.2- 1/4421/7969/2019/31-01-2019 υπουργικής από-
φασης (Β’ 427) ως όφειλε ήτοι μέχρι την 14-3-2019.

5. Το υπ’ αρ. 447/21-1-2020 έγγραφο της εταιρείας 
«QUANTUM SHIPPING CO.», αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’  αρ. 3122.1/4421/7/24735/
09-12-2011 (Β’ 3061) κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/4421/7969/2019/
31-01-2019 (Β’ 427) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με την εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/94, ν. 3752/2009, 
ν. 4150/2013, ν. 4646/2019 γραφείου της εταιρείας 
«QUANTUM SHIPPING CO.» με έδρα στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, 
διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα νέα εγγυητική 
επιστολή σε αντικατάσταση ή τροποποιητικής πράξης 
αυτής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει, βάσει του οποί-
ου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 
«QUANTUM SHIPPING CO.» αίρονται από την ημερο-
μηνία τέλεσης της ανωτέρω παράβασης ήτοι από την 
14-03-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 17247 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και 

Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ” ΕΤΟΥΣ 2020» (Β’ 2393), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 104).
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2. Το άρθρο 80 του ν. 4722/2020 με θέμα: «Κύρωση:
α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
Π.Ν.Π.  «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας 
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης 
της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π.  «Έκτακτα μέτρα 
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προ-
μήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη 
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη 
στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλή-
γησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 
2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλων επειγόντων ζητημάτων (Α’ 177).

3. Τον 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).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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» (Α’ 98).

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του 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» (Α’ 208).

6. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4704/2020 
«Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοα-
κουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και ισχύει.

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

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

9. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192) και ιδίως των άρθρων 
51, 52 και 56 αυτού.

10. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

11. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ από-
φασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουρ-
γίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμ-
ματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/
2014, όπως ισχύει» (Β’ 2680).

14. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

16. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

17. Την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Τουρισμός 
για όλους», έτους 2020 (Β’ 2393), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’  αρ. 12181/30.07.2020 όμοια απόφαση 
(Β’ 3155).

18. Την υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους 
και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στο πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” 
έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 9416/
23.06.2020, 10105/02.07.2020, 10424/07.07.2020 όμοιες 
αποφάσεις.

19. Την υπ’ αρ. 14235/2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την 
Έγκριση και Χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2020 και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών Π.Δ.Ε 2021 - 2023.

20. Την υπ’  αρ. 73049/10.07.2020 (ΑΔΑ: 6Φ2Τ46
ΜΤΛΡΚΚΞ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρό-
γραμμα “Τουρισμός για όλους”», έτους 2020, στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑ 
Ε011 με προϋπολογισμό τριάντα εκατομμύρια ευρώ 
(30.000.000,00 €), και για τον καθορισμό των συνολικών 
οικονομικών στοιχείων.

21. Την υπ’ αρ. 87176/17.08.2020 (ΑΔΑ: 663Υ246ΜΤΛΡ-
ΘΤΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων για την έγκριση τροποποίησης του έργου «Πρό-
γραμμα “Τουρισμός για όλους”».

22. Την υπ’ αρ. 7868/27.05.2020 εισήγηση της προϊστα-
μένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφω-
να με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000.000 
ευρώ.

23. Την υπ’ αρ. 12176/30.07.2020 εισήγηση της προ-
ϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύμφωνα με την οποία προκαλείται, συμπληρωματικά, 
δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ.

24. Την υπ’ αρ. 17051/5.11.2020 εισήγηση της προϊστα-
μένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό, πέραν αυτής που είχε υπολογι-
σθεί με τις υπ’ αρ. 7868/27.05.2020 και 12176/30.07.2020 
όμοιες εισηγήσεις, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 9022/16.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Πρό-
γραμμα “Τουρισμός για όλους”, έτους 2020» (Β’ 2393), 
όπως ισχύει, ως προς τα κάτωθι σημεία:

1. H παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμέ-

νων του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) έως τέσσερις 
(4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της 
ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 11 καταργείται.
3. Το άρθρο 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher 
από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

1. Οι πάροχοι υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην 
ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοι-
χεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθο-
ρίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται 
από τους παρόχους για την πληρωμή τους είναι:

I. Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και 
πλήρως συμπληρωμένη

II. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου) μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής

III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, 
εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του 
ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας

IV. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή.
3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμο-

γή για τη διαδικασία πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων 
του προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που 
διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων 
που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυ-
στέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, 
δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση, 
υποβάλλονται από τον πάροχο για κάθε μήνα υλοποίη-
σης του προγράμματος κατά τη διάρκεια του επόμενου 
ημερολογιακού μήνα, ειδικά για το δίμηνο Αυγούστου - 
Σεπτεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν 
από 6.11.2020.

5. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα, τηρεί η 
ίδια, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, τα στοι-
χεία των παρόχων και δικαιολογητικά. Έπειτα από την 
επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και 
στη συνέχεια πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή 
δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του 
προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού:

α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 
(Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζι-
κού λογαριασμού σε μορφή IBAN. Η ηλεκτρονική μορφή 
της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις προδιαγρα-
φές που ορίζονται από την “Διατραπεζικά συστήματα 
Α.Ε.” (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή 
που περιλαμβάνει το πλήθος των δικαιούχων, την περί-
οδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό 
ίδρυμα.

6. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως 
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής 
κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λο-
γαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 011, 
στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
No 2424221105 “Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Τουρισμού μέσω 
ΔΙΑΣ ΑΕ” με ΙΒΑΝ GR3801000230000002424221105 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρο-
νική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Τουρισμού η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός Νo 
2424221105 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
τελικών δικαιούχων.

7. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η 
οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο 
λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπο-
ρικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την αναλυτι-
κή κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από 
το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τις 
ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν να 
πληρωθούν.

8. Οι προς εκτέλεση πληρωμές, θα ακολουθούν τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 5 της απόφασης 2/54366 του Υπ. 
Οικονομικών (Β’ 2680). Για τη διενέργεια της πληρωμής, ο 
λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου της παρ. 6 του πα-
ρόντος, θα έχει επαρκές υπόλοιπο για το μεταφερόμενο 
κεφάλαιο και την ανά συναλλαγή προμήθεια, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληρωμές που θα εκτελούνται 
έως και την 31/12/2020 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση 
για την Τράπεζα της Ελλάδος από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και χωρίς 
προμήθεια για το Δημόσιο.

9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του ΠΔΕ. 
Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποί-
ησης σε νέα αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση 
τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 
7 του παρόντος.

10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστι-
κών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουρ-
γείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι: i) Συγκεντρωτική 
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κατάσταση του σημείου 5β του παρόντος ii) Αποδεικτικό 
της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του 
ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο 
λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ iii) Extrait του λογαρια-
σμού του έργου που τηρείται στην ΤτΕ.».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Τουρισμού Επικρατείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 961/2 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 472/170/21-3-

2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων 

επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, 

τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορ-

φής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του 

τρόπου δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις 

που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσί-

ας.» (Β’ 885)

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-

τωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/
2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως τα στοιχεία κδ και λγ της παρ. 2 του άρθρου 113, 
την παρ. 1 του άρθρου 192, το άρθρο 195 καθώς και τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 230.

β. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις», (Α’ 82), ιδίως το άρθρο 12, στοιχεία κα και μγ 
και άρθρα 22 και 26 αυτού, μέχρι τη θέση σε ισχύ του 
ν. 4727/2020.

γ. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 44035/1626/
1-08-2007 «Καθορισμός περιεχομένου Καθολικής Υπη-
ρεσίας» (Β’ 1481).

δ. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Οικ. 28120/974/
11-05-2007 «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδι-
κασία για τον καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» 
(Β’ 824).

ε. Την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 472/170/21-3-2008 «Κανονισμός 
για τον καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθο-
λικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό του περιεχομένου 

και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και 
του τρόπου δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που 
υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.» (Β’ 885).

στ. Την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ783/02 «Καθορισμός Παροχών 
Καθολικής Υπηρεσίας» (Β’ 3960).

ζ. Την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 931/2/6-4-2020 «Δημόσια Διαβούλευ-
ση για τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 472/170/21-3-
2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης 
στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας» (Β’ 885)».

η. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών στην 
διενεργηθείσα δημόσια διαβούλευση, ως εξής:

ΟΤΕ 16480/25-5-2020

Vodafone 17261/29-5-2020
θ. Το υπ’ αρ. 7651/Φ. 960/9-1-2020 έγγραφο της εται-

ρείας ΟΤΕ Α.Ε. με το οποίο αιτείται την τροποποίηση 
της απόφασης της ΕΕΤΤ 472/170/21-3-2008 ως προς τη 
διάταξη για τον ελάχιστο αριθμό καρτοτηλεφώνων που 
ορίζεται στην παρ. 2.1 του άρθρου 2 αυτού.

ι. Την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 34763/6-10-2020 εισήγηση της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

ια. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Επειδή:
1. Κατά το χρόνο έναρξης και υποβολής των στοιχεί-

ων της υπό κρίση διαβούλευσης ίσχυε ο ν. 4070/2012, 
και η διαβούλευση τέθηκε σε ισχύ κατ’ εφαρμο-
γή και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που όριζε ο 
ν. 4070/2012 για την καθολική υπηρεσία, και ιδίως τα 
άρθρα 12, στοιχεία κα και μγ και 22 και 26 αυτού. Με 
το ν. 4727/2020 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 23η 
Σεπτεμβρίου 2020 καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις 
του ν. 4070/212 και ισχύουν εφεξής οι σχετικές διατά-
ξεις του νέου νόμου. Με το νέο ν. 4727/2020, η ΕΕΤΤ 
διατηρεί σύμφωνα με το άρθρο 113 στοιχεία κδ και λγ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 192 επ. τις αρμοδιότητες 
για θέματα που αφορούν στην ποιότητα της καθολικής 
υπηρεσίας. Στη παρ. 1 του άρθρου 192 του νόμου ορί-
ζεται εκ νέου το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσί-
ας ως η διατιθέμενη υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες φωνητικών 
επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης 
σύνδεσης, σε σταθερή θέση. Στο πλαίσιο αυτό η παρο-
χή κοινοχρήστων τηλεφώνων και η παροχή υπηρεσιών 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου δεν εμπίπτουν, 
σύμφωνα με το νέο νόμο, στο περιεχόμενο της καθο-
λική υπηρεσίας.

2. Διατηρείται η ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 
472/170/21-3-2008.

3. Σύμφωνα, με την παρ. 2 του άρθρου 230 παρ. 2 του 
ν. 4727/2020 οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις οι οποίες άρχι-
σαν, πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου, λαμβάνονται υπόψη 
για την εφαρμογή του.

4. Στο άρθρο 195 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της 
ΕΕΤΤ, μπορεί να συνεχίσει να εξασφαλίζεται η διαθεσι-
μότητα ή η οικονομική προσιτότητα υπηρεσιών πέραν 
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της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 192, 
και των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή 
θέση, οι οποίες ίσχυαν την 20η Δεκεμβρίου 2018, εφό-
σον αποδεικνύεται η ανάγκη για αυτές τις υπηρεσίες, 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων.

5. Σε κάθε περίπτωση η χρήση κοινόχρηστων τηλεφώ-
νων έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω 
της ευρείας χρήσης κινητών τηλεφώνων και των προ-
πληρωμένων καρτών.

6. Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην 
ΕΕΤΤ από τον ΟΤΕ, από πολλά καρτοτηλέφωνα πραγ-
ματοποιούνται ελάχιστες κλήσεις. Επιπλέον τα έξοδα 
συντήρησης είναι υψηλά, ενώ λόγω παλαιότητας των 
συσκευών είναι δύσκολη και η εύρεση ανταλλακτικών ή 
η αναβάθμιση του λογισμικού τους. Τέλος, υπάρχει πολύ 
σημαντική μείωση στις πωλήσεις τηλεκαρτών, καθώς και 
της χρήσης καρτών άλλων παρόχων.

7. Με την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 7651/Φ. 960/9-1-2020 επιστολή 
της η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 472/170/21-3-2008 «Κανονισμός για τον 
καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής 
Υπηρεσίας» (Β’ 885), και ιδίως της διάταξης άρθρο 2 
παρ. 2.1 αυτής στην οποία ορίζεται η υποχρέωση της 
ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης να διατηρεί 
ελάχιστο αριθμό καρτοτηλεφώνων και ειδικότερα τη 
λειτουργία τουλάχιστον 0,35 κοινόχρηστων τηλεφώνων 
ανά 200 κατοίκους, εκ των οποίων τουλάχιστον 0,28 ανά 
200 κατοίκους να είναι καρτοτηλέφωνα.

8. Η ΕΕΤΤ έχει δεχθεί αιτήματα κατάργησης κοινοχρή-
στων τηλεφώνων από δημοτικές αρχές, λόγω του ότι 
πολλά από αυτά έχουν ελάχιστη χρήση, συχνά βανδαλί-
ζονται και ενοχλούν στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί, 
ώστε καθίσταται αναγκαία και η απομάκρυνση όσων 
καρτοτηλεφώνων η λειτουργία παύσει.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2018/1972 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομη τάξη με τον ν. 4727/2020, τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται, πλέον να περιλαμβάνουν την υπηρεσία 
κοινόχρηστων τηλεφώνων και την υπηρεσία πληροφο-
ριών τηλεφωνικού καταλόγου στις υποχρεώσεις της 
καθολικής υπηρεσίας.

10. Καθίσταται αναγκαία η υποχρέωση ενημέρωσης 
του κοινού αναφορικά με την απομάκρυνση κοινοχρή-
στων τηλεφώνων η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί 
με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς ο τρόπος αυτός είναι περισ-
σότερο ασφαλής και αξιόπιστος από ότι η προβλεπόμε-
νη ανάρτηση ανακοίνωσης, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 
472/170/21-3-2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό στό-
χων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των 
προς δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου δημο-
σίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρε-
ώσεις Καθολικής Υπηρεσίας» (Β’ 885), ως ακολούθως:

α. H παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης τροποποιείται 
ως εξής:

«2. Εάν προγραμματίζεται η παύση της λειτουργίας 
κοινόχρηστου τηλεφώνου που λειτουργούσε στο πλαί-
σιο της Καθολικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν την παύση, εμφανίζεται κυλιόμενο μήνυμα 
στην οθόνη αυτού στο οποίο περιλαμβάνεται μήνυμα 
σχετικά με την επικείμενη παύση λειτουργίας και τον 
ακριβή χρόνο αυτής. Κάθε κοινόχρηστο τηλέφωνο η 
λειτουργία του οποίου παύεται οριστικά στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παρούσας οφείλει να έχει απομακρυν-
θεί, μέχρι την 31-12-2021».

β. Στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της απόφασης 
διαγράφονται οι γραμμές με Α/Α έξι (6) και επτά (7).

γ. Στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 
διαγράφονται οι γραμμές με Α/Α έξι (6) και επτά (7).

Β. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/1/2021.
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 34980 (5)
    Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 82, 87, 91, της παρ. 4 

του άρθρου 94, 96 και της παρ. 13 του άρθρου 118 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 
174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 και του άρ-
θρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλο-
γής Προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελε-
σματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 33), όπως το τελευταίο διαμορφώθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 5 και της περ. β’ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).
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5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του 
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» (Α’ 184).

6. Τις διατάξεις της περ. ιβ’της παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πράξη 
για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας» (ΥΟΔΔ 702).

10. Την υπ’ αρ. 11699/19-05-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β’ 1991).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 29872/6-10-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί συγκρό-
τησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (Β’ 4539).

12. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ. 19392/
15-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 
τροποποίησης των διατάξεων Μέρους Β - Συστήματος 
Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 και συμπλήρωσης διατά-
ξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197).

13. Την υπ’ αρ. οικ. 34921/11-11-2020 εισήγηση της 
προϊσταμένης τη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

14. Το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στελε-
χώνεται σήμερα μόνο με αποσπασμένους υπαλλήλους.

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας.

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

Α. Τη συγκρότηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας Ειδι-
κής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.), η οποία αποτελείται 
από:

I) τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου της Αρχής, ήτοι:

1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και 
Ελέγχων της Αρχής, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο 
του Τομέα Ασφάλισης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ερ-
γασιακών Σχέσεων.

3. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιό-
τητας και Λογοδοσίας, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύπων Λογοδοσίας.

και
II) Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης προερ-

χόμενο από άλλον Φορέα, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή 
του, ο οποίος επιλέγεται μετά από δημόσια κλήρωση, 
η οποία διενεργείται υποχρεωτικά μεταξύ τουλάχιστον 
πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) 
διαφορετικούς φορείς.

Β. Γραμματέας της Ε.Ε.Α., με τον αναπληρωτή του, 
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Έργο της Ε.Ε.Α. είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων 
αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του 
άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων της παρ. 
12 του άρθρου 17, της παρ. 12 του άρθρου 18 και την 
παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό-
ληση, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

Από τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης της Αρχής, οι τυχόν εκκρεμότητες εξέτασης 
εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 2016, 2017 και 2018 
των καταργούμενων με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 82 του ν. 4622/2019 φορέων, για το πάσης φύσεως 
προσωπικό που μεταφέρθηκε και υπηρετεί στην Αρχή, 
διαβιβάζονται στη συγκροτούμενη με την παρούσα Ει-
δική Επιτροπή Αξιολόγησης και εξετάζονται από αυτή.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής.

Ως έδρα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται η 
έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο κτήριο επί των 
οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   
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*02051492011200008*

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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