
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 απόφασης «Λειτουρ-
γία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, 
εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β’  2881), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ6α/
Γ.Π.47683/30.07.2020 όμοια απόφαση (Β’ 3235).

2 Διαδικασία Αδειοδότησης Κυλικείων και Κατα-
στημάτων εντός της περιμέτρου των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομών Φιλοξε-
νίας Αιτούντων Άσυλο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Γ6α/Γ.Π.51588 (1)
2η Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 απόφασης «Λειτουρ-

γία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, 

εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β’ 2881), 

όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ6α/

Γ.Π.47683/30.07.2020 όμοια απόφαση (Β’ 3235). 

 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 
άλλες διατάξεις» (Α’  270), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 51 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 Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως 
ισχύουν.

γ. Της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A’ 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 Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει τουργίας Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται 
στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» 
(Β’  1807), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Κ1/54904/13.05.2020 όμοια απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία 12972/2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας» (Β’  1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 24571/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
(Β’ 1553).

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

5. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρ-
τιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2742), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 64736/1-9-2017 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «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» (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟ-Π3Θ).

7. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.7710/29-1-2018 εγκύ-
κλιο «’Εγκριση για την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκα-
λία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ: ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-Ζ96).

8. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.33346/30-4-2018 εγκύ-
κλιο «Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου 
από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/ 
2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ-
465ΦΥΟ-ΘΕΦ).

9. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.80418/2018 εγκύκλιο 
με θέμα «Σχετικά με την περ. β της παρ. 4 της υπό στοι-
χεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 απόφασης» (ΑΔΑ: 
ΨΝΕΧ465ΦΥΟ-ΠΡΖ)

10. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/14-8-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578).

11. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.οικ.523/7.1.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Β’  7).

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 28237/5.5.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 220021/21.3.2020 κοινής από-
φασης… και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).

13. Το υπό στοιχεία Κ1/55594/13.5.2020 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κα-
τάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα «Επανέναρξη 
Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.».

14. Το υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.30553/15.5.2020 έγ-
γραφο του Υφυπουργού Υγείας με θέμα, «Επανέναρξη 
λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.».

15. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33320/29.5.2020 εγκύ-
κλιο, με θέμα «Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: ΩΦΛΤ465ΦΥΟ-ΛΗΑ).

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-
τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ... κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 3780).

17. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας για τις ειδικότητες τις οποίες θα λειτουργήσουν 
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, καθώς και τα 
υπ’ αρ. 51437 και 51588/17.08.2020 έγγραφα της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

18. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσμα-
τικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.

19. Το από 7/7/2020 ενημερωτικό σημείωμα.
20. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 από-

φαση «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (ΑΔΑ: 
65Ψ2465ΦΥΟ-ΧΩ5, Β’ 2881).

21. Tην υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.47683/30.7.2020 από-
φαση «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ6α/
Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφασης, με θέμα, ”Λειτουργία 
Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής 
περιόδου 2020-2021“ (Β’ 2881)» (Β’ 3235).

22. Το με ημερομηνία 9.9 2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Γενική Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας, με συνημμένο το υπ’ αρ. 
55525/9.9.2020 έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα, «Λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ.».

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

Τη 2η τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 απόφασης, όπως ισχύει, σύμ-
φωνα με το (22) σχετικό έγγραφο, ως προς τα εξής ση-
μεία, με Α/Α, ως ακολούθως:

Α/Α ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΚ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Γ.Ν.Ν.Θ.Α.«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
(Α΄ εξάμηνο)

5. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
ΔΙΕΚ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

1.  Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
(Α΄ εξάμηνο)

10. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 1.  Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
ΔΙΕΚ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

16. Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
19. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
21. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α’ εξάμηνο)

ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
24. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ ΄Εξάμηνο)

ΔΙΕΚ 5ης Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
32. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας( Α΄ εξάμηνο)
34. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
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Α/Α ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΚ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

37. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ εξάμηνο)
40. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
41. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)

ΔΙΕΚ 7ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
47. Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις (Α΄ εξάμηνο)
48. Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.38396/10.07.2020 απόφαση (Β’ 2881), όπως ισχύει, παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι  

 Αριθμ. 11171  (2)
Διαδικασία Αδειοδότησης Κυλικείων και Κατα-

στημάτων εντός της περιμέτρου των Κέντρων 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομών Φιλοξε-

νίας Αιτούντων Άσυλο.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-

ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51), και 
ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 10 αυτού,

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

1.3. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α’ 4),

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

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

1.6. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

2. Την υπ’ αρ. 10382/12-8-2020 βεβαίωση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη διαδικασία 
αδειοδότησης κυλικείων (αυτοκινούμενων και/ή στα-
θερών) και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης που 
δύνανται να λειτουργούν εντός της περιμέτρου των Κέ-
ντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και των Δομών 
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Η αρμοδιότητα για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω κυλικείων και 
καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στο δήμο, 
στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν οι 
προαναφερθέντες χώροι.

Άρθρο 2
Διαδικασία για την εγκατάσταση των κυλικείων 
και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός 
της περιμέτρου Κ.Υ.Τ. και Δομών Φιλοξενίας

1. Για την ίδρυση των κυλικείων και καταστημάτων 
ειδών πρώτης ανάγκης, ο δήμος, στη χωρική αρμοδι-
ότητα του οποίου βρίσκεται το Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης ή η Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, 
υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην Υπηρεσία Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, αιτούμενος την παροχή γνώμης για 
α) τον καθορισμό του χώρου, εντός της περιμέτρου του 
Κ.Υ.Τ. ή της Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, εντός 
του οποίου θα λειτουργούν κυλικεία και καταστήματα, 
β) τον καθορισμό του αριθμού των κυλικείων ή κατα-
στημάτων ειδών πρώτης ανάγκης που επιτρέπεται 
να εγκατασταθούν ανά χώρο και η χωροθέτησή τους 
μέσα σε αυτό, και γ) τον καθορισμό του ωραρίου λει-
τουργίας τους εντός του Κ.Υ.Τ. ή της Δομής Φιλοξενίας 
Αιτούντων Άσυλο.

2. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημε-
ρών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πα-
ροχής γνώμης, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
οφείλει να αποστείλει στον δήμο τη γνώμη της αναφο-
ρικά με τα θέματα της παρ. 1. Για την παροχή γνώμης 
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επί των παραπάνω θεμάτων, η Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης λαμβάνει υπόψη της οποιοδήποτε παρά-
γοντα κρίνει σχετικό και πρόσφορο, ιδίως το μέγεθος 
του Κ.Υ.Τ. ή της Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, τον 
αριθμό των διαμενόντων εντός αυτών, τις ανάγκες των 
διαμενόντων σε είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ.

3. Η Οικονομική Επιτροπή του ενδιαφερόμενου Δή-
μου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτή της γνώμης της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης, αποφαίνεται οριστικά επί των 
ανωτέρω ζητημάτων, εκδίδοντας σχετική απόφαση.

4. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουρ-
γία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης 
γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο Δήμο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α’  77). Το προϊ-
όν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου.

Άρθρο 3
Γνωστοποίηση

1. Μετά το πέρας της διαδικασίας της παρ. 3 του άρ-
θρου 2, ο δήμος γνωστοποιεί στον Διοικητή του Κ.Υ.Τ. 
ή της Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο εντός των 
οποίων εκμισθώθηκαν τα κυλικεία ή τα καταστήματα 
ειδών πρώτης ανάγκης, τα πλήρη στοιχεία του εκμι-
σθωτή καθώς και τα στοιχεία και το είδος της άδειας 
λειτουργίας που εκδόθηκε, ανά κυλικείο ή κατάστημα. 
Στη γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτη-
τες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και 
οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογη-
τικά που έχει λάβει το κυλικείο ή το κατάστημα ειδών 
πρώτης ανάγκης.

2. Για την εγκατάσταση και την έναρξη της λειτουργίας 
των κυλικείων ή καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης 
εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και Δομών Φιλοξενίας 
Αιτούντων Άσυλο απαιτείται η προηγούμενη γνωστο-
ποίηση της παρ. 1. O Διοικητής του Κ.Υ.Τ. ή της Δομής 
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και κάθε εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν πρόσωπο, δύναται να προβαίνει σε επιτόπι-
ους ελέγχους των κυλικείων ή των καταστημάτων ειδών 

πρώτης ανάγκης που ευρίσκονται εντός της περιμέτρου 
των ανωτέρω.

Άρθρο 4
Τήρηση πλήρους φακέλου 
νομιμοποιητικών εγγράφων στην εγκατάσταση 
του κυλικείου και/ή καταστήματος

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου ή κατα-
στήματος ειδών πρώτης ανάγκης, θα πρέπει να τηρού-
νται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση 
αυτών άπαντα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία 
οφείλει να επιδεικνύει κατά τη διενέργεια ελέγχου από 
αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5
Γνωστοποίηση μεταβολών

1. Εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής 
γνωστοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 3, ο δήμος γνω-
στοποιεί αμελλητί στον Διοικητή του Κ.Υ.Τ. ή της Δομής 
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, εντός των οποίων εκμι-
σθώθηκαν τα κυλικεία ή τα καταστήματα ειδών πρώτης 
ανάγκης, τις σχετικές μεταβολές. Άνευ προηγούμενης 
γνωστοποίησης της οποιαδήποτε μεταβολής, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, δεν είναι δυνατή 
η δραστηριοποίηση του κυλικείου - καταστήματος ειδών 
πρώτης ανάγκης υπό νέα στοιχεία.

2. Για την υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άγιος   Ιωάννης Ρέντης, 9 Σεπτεμβρίου 2020
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