
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία/τρόπος διασταύρωσης/προσδιορισμού 
στοιχείων για την κάλυψη ημερών της άδειας ειδι-
κού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ.

2 Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους 
κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτεί-
ται οικοδομική άδεια.

3 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

4 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική 
περίοδο 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 46618/8957 (1)
   Διαδικασία/τρόπος διασταύρωσης/προσδιορισμού 

στοιχείων για την κάλυψη ημερών της άδειας ειδι-

κού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 11/3/2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του» (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
COVID-19 (Α΄ 64)», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και κυρίως τα άρθρα δέκατο 
τρίτο και δέκατο τέταρτο.

3. Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρημα-
τικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

4. Τις διατάξεις της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14556/448/2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Παράταση της ισχύος των έκτα-
κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρό-
νου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 
4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου» (Β΄ 1208), όπως ισχύει.

6. Την υπ΄ αρ. 12339/404/12-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9) εγκύκλιο με τίτλο «Έκτακτα και προ-
σωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώ-
πιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19».

7. Την υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/13-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
(Β’ 3520) Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υπο-
βολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑ.Ε.Δ)» (Β’ 854).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14920/491/09-04-2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης ”Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
14556/448 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προ-
σωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμε-
τώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπει-
ών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανά-
γκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)“ (Β΄1290).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/ 22.04.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα στήριξης εργα-
ζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται ση-
μαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547).
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 16135/499/ 
2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση της ισχύ-
ος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά 
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργά-
νωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 
4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (Α΄  55) 
(Β’ 1566)».

11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

15. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

16. Το π.δ.  134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

17. Το 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), το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 
το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 155).

18. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

19. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

20. Το π.δ. 141/2017«Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών», όπως ισχύει.

21. Την υπό στοιχεία Υ7Ο/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

22. Την υπό στοιχεία 14509/87/07.04.2020 ΓΔ2 εισήγη-
ση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό.

24. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ-
θρου 3 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους του μισθολο-
γικού και μη μισθολογικού κόστους των αδειών ειδικού 
σκοπού, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και τη διαδικασία πληρωμής του, τις εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων-
εργοδοτών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού

1. Για τους εργαζομένους - δικαιούχους της άδειας ει-
δικού σκοπού, οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταχωρίζουν 
στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο 
των ημερών αδείας ειδικού σκοπού με κωδικό ειδικού 
τύπου αποδοχών, ο οποίος θα καθοριστεί από τις υπηρε-
σίες του e-ΕΦΚΑ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλ-
λουν στους εργαζομένους το σύνολο των ημερομισθίων 
δηλαδή τόσο αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον 
εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες 
για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές 
και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

2. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολο-
γικού και μη μισθολογικού κόστους των αδειών ειδικού 
σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι 
εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο 
προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» στο 
Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δηλαδή τα στοιχεία 
της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογα-
ριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους που 
έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, τις ημέρες της 
άδειας ειδικού σκοπού, τόσο αυτές που καλύπτονται από 
τον εργοδότη όσο και αυτές που καλύπτονται από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, τις μικτές αποδοχές του κάθε 
εργαζόμενου για τις αντίστοιχες ημέρες αδείας, το σύνο-
λο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο 
των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση 
της παραπάνω άδειας.

3. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συ-
μπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού 
ΙΒΑΝ, καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται 
στο έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του εντύπου 
ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» για τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο 2020, ορίστηκε εντός του πρώτου 
15νθημέρου του μηνός Ιουνίου.

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία, όπως 
δηλώνονται στο έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» 
του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για τον σκοπό του ελέγχου και της πλη-
ρωμής, των αδειών ειδικού σκοπού.

Άρθρο 2
Διαδικασία πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού

1. Το ποσόν που καταβάλλεται στον εργοδότη αντι-
στοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομι-
σθίου του εργαζομένου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού 
σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός (ΑΛΕ 
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2310988001) πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Προϋ-
πόθεση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι για 
κάθε μία ημέρα αδείας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο 
τακτικός προϋπολογισμός να αντιστοιχούν τρεις ημέρες 
αδείας για τις οποίες βαρύνεται ο εργοδότης (δύο ημέρες 
αδείας ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονικής αδείας).

2. Για τη διαδικασία πληρωμής του ποσού της παρ. 1 
στους εργοδότες, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η 
πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (ΙΒΑΝ), ο οποίος 
έχει δηλωθεί στο «Έντυπο 11.1».

3. Από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβο-
λής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Δ/νση Ατομικών Ρυθμί-
σεων και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρω-
τική κατάσταση δικαιούχων -εργοδοτών σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή 
πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργοδο-
τών και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως 
και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται 
από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 
Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής και η αποστολή του σχετι-
κού αιτήματος στο ΓΛΚ (24η Δ/νση), μετά από εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

6. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συ-
γκέντρωση Εισπράξεων- Πληρωμών» και την πίστωση με 
την μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών 
ή ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαρια-
σμών των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται 
στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στον λογαριασμό του Ε.Δ. με IBAN: GR710100023 
0000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κω-
δικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα 
έσοδα του Π/Υ. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ 
Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπερι-
ληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

8. Για την πληρωμή της άδειας ειδικού σκοπού, η ειδι-
κή εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου 
επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα 
και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 (2)
    Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους 

κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαι-

τείται οικοδομική άδεια .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

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

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

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-
7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

7. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α΄ 79) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 20 αυτού.

8. Την υπ’ αρ. 52716/20.11.2001 απόφαση της Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους 
χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 
οικοδομής» (Β’ 1663).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες 

κατασκευών ή εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) στους δημόσιους κοινόχρη-
στους χώρους:

α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρ-
φωση και προστασία του εδάφους καθώς και την κίνη-
ση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων 
όπως: κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), κυλιόμενες 
σκάλες, τοίχοι, τοιχεία αντιστήριξης, μικρές γέφυρες για 
πεζούς ή/και ποδηλάτες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκα-
φές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.

β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λει-
τουργίας των χώρων όπως:

i) στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνο-
λικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας 
του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται 
σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό,

ii) εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και μικροί 
υπαίθριοι χώροι άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην και 

απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική 
εγκατάσταση, συνολικής επιφανείας έκαστος μέχρι 5% 
της επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου,

iii) βοηθητικής χρήσης χώροι όπως, φυλάκια μέχρι 
4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 
4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφανείας μέχρι 4,0 μ2, μικρά 
αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης 
και των παιδότοπων μέχρι 6,00 μ2 και με μέγιστο ύψος 
2,70 μ., καθώς και κατασκευές φύλαξης ποδηλάτων μέχρι 
4,00 μ2.

iv) πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων,
v) εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι 

και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝΚ) (Υπαίθριοι 
Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου), εξοπλισμός που εξυπη-
ρετεί νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. σημεία φόρτισης κινητών 
τηλεφώνων, ψηφιακές πληροφοριακές πινακίδες, κ.ά).

γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό, την αισθητική ανα-
βάθμιση των χώρων αυτών, καθώς και την εξυπηρέτηση 
του κοινού:

i) εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, 
σιντριβάνια και υποδομές στοιχείων νερού, ανθοδόχες 
λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και 
άντλησης), εγκαταστάσεις για την ανάδειξη μνημείων 
ή έργων τέχνης,

ii) περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών ή/και 
εισιτηρίων των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών 
εφόσον εξυπηρετούν αστικές ανάγκες, ή περιπτέρων 
για πώληση καρτών ή καταβολής χρηματικού αντιτίμου 
για την χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων ή/και οχημά-
των μικροκινητικότητας. Η επιφάνεια και η αισθητική 
ένταξη των παραπάνω περιπτέρων στο περιβάλλον 
καθώς και η θέση τους, που δεν θα παρεμποδίζει την 
κίνηση πεζών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων) και οχημά-
των, ελέγχεται και εγκρίνεται από το οικείο Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής μετά από πρόταση του αρμόδιου για την 
κατασκευή - λειτουργία φορέα και γνώμη του οικείου 
Δήμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της υπό στοι-
χεία Φ 443531/24/300030/17-7-1969 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε από την υπό στοιχεία Φ900/12/158489/23-6-2006 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’424), και του άρθρου 22 
του ν.δ. 1044/1971.

δ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη στάση και 
αναμονή των επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς, κα-
θώς και τη στάση και τη στάθμευση ποδηλάτων και οχη-
μάτων μικροκινητικότητας ιδιωτικών ή κοινόχρηστων 
(ποδηλατοστάστες - κατασκευές πρόσδεσης).

Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις 
πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και 
υλοποιούνται από τον οικείο δήμο ή από άλλους δημό-
σιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, 
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια τε-
χνική υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, της οικείας 
Περιφέρειας. Προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης 
είναι η διασφάλιση της τήρησης όλων των γενικών και 
ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας 
για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω 
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κατασκευών και εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση υπέρ-
γειων κατασκευών και εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκρι-
ση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).

Άρθρο 2
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις εξής κατη-

γορίες εγκαταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4067/2012 στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:

α) Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων 
κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέρ-
γειων και υπόγειων).

β) Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύ-
βου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο 
εξοπλισμό τους, εγκατεστημένες από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή των Περι-
φερειών και των Δήμων.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρη-
σης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

δ) Κεντρικοί λέβητες ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας 
(ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

ε) Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις εκτε-

λούνται βάσει μελετών και σχεδίων της αρμόδιας κατά 
περίπτωση αρχής, μετά από κοινοποίηση της μελέτης 
στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Στην περίπτωση υπέρ-
γειων εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), πλην της ανωτέρω 
περίπτωσης ε).

Άρθρο 3
Η παρούσα αντικαθιστά την υπ’ αρ. 52716/2001 από-

φαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους 
κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν 
απαιτείται άδεια οικοδομής» (Β΄ 1663).

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, 24 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 49430 (3)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 90), όπως δια-

τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

3. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 327/2020 (ΑΔΑ Ω7ΞΥ7Λ1-ΧΗΘ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ανα-
φορικά με την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ασκούμε-
νων δικηγόρων και την ταυτόχρονη έγκριση ισάριθμων 
θέσεων για την πραγματοποίηση άσκησης υποψήφιων 
δικηγόρων με την εξής κατανομή: δύο (2) θέσεις στη 
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας στην έδρα (Π.Ε Αρ-
καδίας) και από δύο (2) θέσεις σε κάθε Γραφείο Νομικής 
Υπηρεσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας

7. Τις σχετικές βεβαιώσεις και αναλήψεις των οικονο-
μικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και ειδικότερα:

α. την υπό στοιχεία ΔΥ/25-9-2020 βεβαίωση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, με τις συνημμένες σε αυτή 
υπ’ αρ. 1143/445/2-1-2020 (Α/Α 87 ΑΔΑ ΩΨΛ67Λ1-Η87) 
και 1142/444/2-1-2020 (Α/Α 58 ΑΔΑ ΨΜΑ17Λ1-Ε66) απο-
φάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την έδρα της 
Περιφέρειας (Π.Ε Αρκαδίας),

β. την υπό στοιχεία ΔΥ/25-9-2020 βεβαίωση του 
Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και 
Περιουσίας της Π.Ε Αργολίδας, καθώς και τις υπ’ αρ. 
234325/57066/5-10-2020 (Α/Α 2098 ΑΔΑ 6ΑΧ97Λ1-Ρ0Η) 
και 237633/57882/6-10-2020 (Α/Α 2099 ΑΔΑ ΨΤΞΛ7Λ1-
ΔΣΡ) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την 
αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα,

γ. την υπ’ αρ. οικ. 229743/47286/28-9-2020 βεβαίω-
ση του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων 
και Περιουσίας της Π.Ε Κορινθίας, με τις συνημμένες σε 
αυτή υπ’ αρ. 53214/12746/27-2-2020 (Α/Α 1057 ΑΔΑ 
642Χ7Λ1-ΡΩΖ) και 53227/12749/27-2-2020 (Α/Α 1058 
ΑΔΑ 6ΒΓΤ7Λ1-ΧΜΔ) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης για την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα,

δ. την υπό στοιχεία ΔΥ/28-9-2020 βεβαίωση του Τμή-
ματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και Περι-
ουσίας της Π.Ε Λακωνίας, με τις συνημμένες σε αυτή 
υπ’ αρ. 1276/577/2-1-2020 (Α/Α 295 ΑΔΑ ΩΛΡΗ7Λ1-
Ο73) και 1277/578/2-1-2020 (Α/Α 296 ΑΔΑ 6ΗΑ27Λ1-
Ξ9Λ) αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την 
αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα,

ε. την υπ’ αρ. 48959/2-10-2020 βεβαίωση του Τμή-
ματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και Πε-
ριουσίας της Π.Ε Μεσσηνίας (Ορθή Επανάληψη), με τη 
συνημμένη σε αυτή υπ’ αρ. 251/608/2-1-2020 (Α/Α 414 
ΑΔΑ ΩΜ6Υ7Λ1-ΑΚΞ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης για την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα,
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8. την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3777) περί μετάβα-
σης εξουσίας υπογραφής.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(72.000,00 €) για αποζημίωση των ασκούμενων δικη-
γόρων, καθώς και χιλίων διακοσίων δεκατριών ευρώ 
και είκοσι λεπτών (1.213,20 €) για εισφορές, η οποία για 
το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες 
ευρώ (2.000,00€) για αποζημιώσεις, καθώς στο ποσό 
των τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (33,70 €) 
για εισφορές, ποσά που καλύπτονται από την εγγεγραμ-
μένη πίστωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 0385.0001 
και ΚΑΕ 0355.0001). Για καθένα από τα επόμενα έτη η 
δαπάνη αυτού του ύψους, θα εγγράφεται στον προ-
ϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Περι-
φερειακών Ενοτήτων του οικείου οικονομικού έτους, 
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
1. Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σε δέκα (10) άτομα και συγκεκριμένα 
δύο (2) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική Υπη-
ρεσία της Περιφέρειας στην έδρα (Π.Ε Αρκαδίας) και από 
δύο (2) θέσεις σε κάθε Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Λακωνίας, Κοριν-
θίας και Μεσσηνίας.

2. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 
20η Δεκεμβρίου και την 20η Ιουνίου κάθε έτους.

3. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκού-
μενου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες.

4. Τη μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγό-
ρων, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και δεν υπόκει-
ται σε ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο 
παρουσιολόγιο.

5. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκού-
μενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης 
από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Η ανακοίνωση της πρόσκλησης για την άσκηση υπο-

ψηφίων δικηγόρων αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων 
της Διεύθυνσης Διοίκησης, για την έδρα (Π.Ε Αρκαδίας) 
και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, συντασσόμενου σχετικού 
πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, καθώς και στον ιστοχώρο του Προγράμ-
ματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 
δέκα (10) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της 
σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέ-
ρειας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, 
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι υποβάλλουν 
την αίτηση τους αυτοπροσώπως, ή με νομίμως εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή και ταχυδρομικώς, σύμφωνα με την πρό-
σκληση που θα δημοσιευθεί ως εξής:

α) για τη Νομική Υπηρεσία της έδρας, στη Διεύθυνση 
Διοίκησης - Τμήμα Γραμματείας,

β) για τα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων, στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονο-
μικού, στο Τμήμα Γραμματείας, της αντίστοιχης Περι-
φερειακής Ενότητας.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομι-
κώς το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχή τους, συμπληρώνουν 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία 
δηλώνουν:

α) στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγ-

γραφεί ως ασκούμενοι, ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση 
και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δι-
κηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό 
μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επι-
λεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της 
άσκησής τους,

γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησης 
τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διατηρούν την 
ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου,

δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τη-
λέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση 
συνυποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντί-
γραφα των τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό 
των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια 
κλήρωση, στην οποία θα προσκαλούνται υποχρεωτι-
κά οι ενδιαφερόμενοι. Η κλήρωση θα διενεργείται στη 
Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
όσον αφορά τις θέσεις για τη Νομική Υπηρεσία της έδρας 
και στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονο-
μικού των Περιφερειακών Ενοτήτων, όταν παρίσταται 
ανάγκη κλήρωσης για τις θέσεις της αρμοδιότητας κάθε 
Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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    Αριθμ. 3202/37563 (4)
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-

σεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιη-

τική περίοδο 2021. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1 . Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 561/26111/ 

5.3.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτο-
μερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποί-
ηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ΄αρ. 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 446),

β) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 4653/106862/2-10-2015 
υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορ-
τοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β’ 2157), όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπ’ αρ. 1548/37553/31-3-2017 (Β’ 1231) όμοια από-
φαση,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32),

δ) του άρθρου 33 της υπ’ αρ. 104/7056/2015 υπουργι-
κής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 και του Κανο-
νισμού (ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).

2. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) το άρθρο 109 και την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

γ) το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

δ) την υπ’ αρ. 5856/90734/26-6-2018 υπουργική από-
φαση (ΑΔΑ 7ΔΕ04653ΠΓ-ΖΝΧ) «Τοποθέτηση Προϊστα-
μένου στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 4653/

106862/02-10-2015 υπουργικής απόφασης, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές 
επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών, προκειμένου 
να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης χυμοποίησης πορτοκαλιών για την περίοδο 
μεταποίησης έτους 2021.

α.α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΛΑΚΩΝΙΑ» 
ΣΥΝ ΠΕ-ΕΓΑ

-

2
ΑΦΟΙ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΝΩΠΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Α.Ε.

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΕΡΝΗ-
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΕ

4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 

Κ. ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ-

ΡΟΔΟΠΗ-ΤΥΡΑΣ

6
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ
Ε.Α.Σ.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ

7
ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΙΟΥ 
Α.Ε.

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ Α.Ε

8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
Α.Ε

9
ΠΑΝ. & ΑΝ. Παντελή 

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε
-

10 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

11

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ.ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΦΡΟΥΤ Α.Ε.

12
ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΥΜΟΙ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

13
ALBERTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΥΜΩΝ

ALBERTA

14
HELLENIC FRUIT JUICES 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HELLENIC FRUIT 
JUICES A.E
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15

FRESHLAND WORLD ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BIOFRESH LAND 
A.E

16
FRUIT CARE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕ

FRUIT CARE ΕΠΕ

17 FRUJUICEXPORT ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε F.J.E.S.M.P.C.

Άρθρο 2
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, 23 Νοεμβρίου 2020

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
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