
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πι-
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης (και επιστροφή εγγυητικής επιστο-
λής) της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που υλοποι-
ήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αι-
τούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθε-
σμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία 
καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας α’ και β’ βαθμού.

3 Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημό-
σιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτε-
ρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
30/03/2020 (Α’ 75).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας της επένδυσης (και επιστροφή εγγυητικής 

επιστολής) της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-

ΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004. 

 Με την 37170 - 09.04.2020 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων πιστοποιείται η ολοκλή-
ρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της 
16020/ΥΠΕ/5/04296/Ε/Ν.3299/2004/4.4.2012 (Β’ 16020/ 
4.4.2012) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της επι-
χείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που αφορά στη «δημιουργία ενός 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1426

14821

φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,68 KW, στη θέση “ΑΓΚΙΝΑΡΑ” ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ του Δήμου ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, 
του Νομού Ηλείας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με τους εξής όρους:

1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

999181570

Συνολική επένδυση: 195.181,94 € Κυρώσεις 0,00 €

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 195.181,94 € Εκταμιευθείσα 
επιχορήγηση: 0,00 €

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 78.072,78 €

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 78.072,78 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00 €

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 27/8/2013

Υφισταμένη Ισχύς 
κατά την Υπαγωγή (kW) 0,00 Νέα Ισχύς 

που δημιουργήθηκε (kW) 98,88

Υφισταμένες EMΕ 
κατά την Υπαγωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ 

που δημιουργήθηκαν 0,00

Μέγεθος Επιχείρησης Πολύ Μικρή
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    Αριθμ. οικ. 7330 /2020 (2)

Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αι-

τούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προ-

θεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική δια-

δικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων 

διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της από 11.3.2020 (Α’55) Πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 
15 αυτής.

β) Του ν. 4636/2019 (Α’ 169) «Περί Διεθνούς Προστα-
σίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της από 25.2.2020 (Α’42) Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης κορωνοϊού» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α 76).

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α’) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

ε) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

στ) Του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 5).

ζ) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

η) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

θ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 34).

ι) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ια) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), όπως ισχύει.

ιβ) Της με αρ. πρωτ. 632/13.3.2020 απόφασης του Γενι-
κού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Αναστολή 
της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού».

ιγ) Της με αριθμό 12687/2020 (Β’939) απόφασης των 
Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και 
Ασύλου «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του 
κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 
από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 55)».

ιδ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

1. Την παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών δια-
μονής, και των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 24, και 70 του ν. 4636/2019 αντίστοιχα, τα οποία 
λήγουν από την έναρξη ισχύος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του μέτρου αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοι-
νού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 (Α’ 55) Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής αποφάσεων των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών 

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης

Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή 117.109,16€ 60,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου 78.072,78€ 40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο - -

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 195.181,94 € 100,00%
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και πιστοποιείται η καταβολή ποσού εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα 

δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (78.072,78 €), στην επένδυση με την 16020/ΥΠΕ/5/04296/Ε/Ν.3299/2004/ 
4.4.2012 (Β’ 16020/4.4.2012) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 
27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335/28.7.2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι
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και Μετανάστευσης και Ασύλου, για διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών από την ημερομηνία λήξης, κατά τα ανωτέρω, 
κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή 
προστασία.

2. Την αναστολή των καθοριζόμενων με τις διατάξεις 
του Μέρους Τρίτου του ν. 4636/2019 (Α’169) διαδικα-
στικών προθεσμιών που συνδέονται με τις διαδικασίες 
για την παραλαβή, εξέταση, χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από τις Αρμόδιες 
Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης του άρθρου 63, καθ’ όλη 
την διάρκεια ισχύος της κατά τα ανωτέρω αναστολής 
υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού.

3. Την αναστολή των προθεσμιών για την κατάθεση 
ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 92 και 95 του ν. 4636/2019 και εφόσον οι 
εν λόγω προθεσμίες δεν είχαν παρέλθει κατά την ημερο-
μηνία θέσης σε ισχύ, κατά τα ανωτέρω, του έκτακτου μέ-
τρου της αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού.

4. Την αναστολή της καθοριζόμενης με την διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4636/2019, εξάμηνης 
προθεσμίας, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος, κατά τα ανω-
τέρω, του έκτακτου μέτρου της αναστολής υποδοχής και 
εξυπηρέτησης κοινού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (3)

Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημό-

σιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτε-

ρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 

30/03/2020 (Α’ 75).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του 

μέρους IB της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνο-
ϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’75).

β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α’ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’76) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της 
παρ. 4 αυτού.

γ) 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 ισχύει.

δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’145), όπως ισχύει.

ε) Τα άρθρα 20,23,56,78,79,80 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». (Α’143)

στ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

η) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

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

ι) Την αριθμ. 47/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

ια) Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (Β’ 3051).

2. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.03.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτε-
ρικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιο-
ρισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών 
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων 
αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην 
ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 
21.03.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.04.2020 και ώρα 
06:00» (Β’ 944), όπως ισχύει.

3. Το αριθμ. 2812.2/22195/2020/08.04.2020 εισηγητι-
κό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ σύμφωνα με την οποία 
προκαλείται δαπάνη 15.000.000 ευρώ σε βάρος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-
πλοιοκτήτριες εταιρείες που συνάπτουν συμβάσεις ανά-
θεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ της 
30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
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ξεις» (Α’ 75), σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋπο-
θέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 2 
Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου 
της ΠΝΠ της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» (Α’ 75), ορίζεται έως του ποσού των δέκα 
πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και καλύπτεται 
από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμε-
νου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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