
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014 -2020».

2 Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις 
αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυ-
γών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών 
Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επι-
τροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και 
της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του 
ν. 4495/2017.

3 Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 
19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ  Β΄  934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

4 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρ-
χικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήμα-
τος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερι-
κών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47091 (1)
   Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ Ανταγω-

νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014- 2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. 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 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.»

3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών 
και υφυπουργών.

7. Την υπ’ αριθμ. 47/18-07-2019 (Β’ 3100) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

8. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ  2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση 
της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων 
του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
C(2019) 9312/19.12.2019 Εκτελεστική απόφαση της ΕΕ 
των ΕΚ.

11. Το με αρ. πρωτ. 2600/678 Α1/12-05-2020 έγγραφο 
της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑνΕΚ, περί αίτησης αύξησης ποσοστού 
υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.

12. Το με αρ. πρωτ. 46950/13-05-2020 ενημερωτικό 
της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Τη με αρ. πρωτ. 47043/13-05-2020 εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του 
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώ-
πισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού 
Covid-19, καθώς και ώριμων έργων για την περαιτέρω 
ενεργοποίηση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,   
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» ως ακολούθως:

Άξονας Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01 Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας 
με Τομεακές 
προτεραιότητες

219,95%

01Σ 323,34%

03 Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας

175,75%

03Σ 359,10%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 196,25% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 (2)
Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά 

τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προ-

σφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επι-

τροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., 

των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 

116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 

117 του ν. 4495/2017. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-

ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
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» (ΦΕΚ Α’/114).

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

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

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 3107 Β΄).

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

8. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομη-
μένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 Α΄)

9. Την παρ. 12 του άρθρου 99 του ν. 4685/2020 «Εκσυγ-
χρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

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

Άρθρο 1
Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προ-

σφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, 
όπως ισχύει, οι αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυ-
τές με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, τις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και 
την παρ. 10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται 
από τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, 
όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Μέχρι τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών 

Προσβασιμότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017, οι 
αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές, ασκούνται από 
την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 
19 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20007Τεύχος B’ 1940/21.05.2020

Άρθρο 3
Μέχρι τη συγκρότηση των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 

22 του ν. 4495/2017:
α) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 και την παράγραφο 
3 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ασκούν 
τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως 
ισχύει.

β) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις 
παραγράφους 3 του άρθρου 23, όπως ισχύει και την πα-
ράγραφο 10 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, όπως 
ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ του άρθρου 20 του 
ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, 
τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το 
οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7 
του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 
9.α του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρ-
μοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν ασκεί το οικείο Κε-
ντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ 
ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 6

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 
10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις 
αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το Κε-
ντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ 
ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 7

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, 11 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201 (3)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 

19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενί-

σχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και πε-

ριορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

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

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλα-
κάκη» (Β΄3051).

8. Την με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

9. Την αριθ. Β1α/οικ.27869/4.5.2020 εισήγηση του 
άρθρου 24 παρ.5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ 
τ.Α΄/28-6-2014) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. Β1α/
οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ  Β΄ 934), προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς 
του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι υλοποιούν δράσεις στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού και αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού.

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

Την τροποποίηση–συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 
19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄, 934) 
«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνο-
ϊού» ως ακολούθως:

Αντικαθιστούμε τα εδάφια:
«Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 

(14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού για την 
στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ.

Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (26.000.000€) για 
την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη 
ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ»

με το εδάφιο:
«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) 

για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενι-
κότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ 
και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου 
Υγείας».

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 
κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.
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