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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.

2

Ανάκληση της 2867/ΥΠΕ/5/02756/Ε/N.3299/2004/
24-1-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 242/
9-2-2012) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. και ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό
τίτλο «SUN ZEZAS.» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

3

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ.» με δ.τ. «ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε.»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3299/2004.

4

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. ΟΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» (πρώην «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. ΟΦΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.») με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο.Ε» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

5

Αρ. Φύλλου 2492

Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την από 10-6-2020 με υπ’ αρ. 58204/ΕΞ 2020/
11-6-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, και του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται
αποδεκτή η δωρεά από την εταιρεία TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΒΕΕ,
συνολικής αξίας ενεννήντα εννέα χιλιάδων (99.000,00)
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η οποία συνίσταται στην προμήθεια εξήντα έξι (66) συστημάτων
σετ καθαρισμού και απολύμανσης covid-19 μοντέλου
Motorscrubber Jet και Motorscrubber Strom, για την
αντιμετώπιση των αναγκών των Δήμων μέσω της ΕΕΤΑΑ.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
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(2)
Ανάκληση της 2867/ΥΠΕ/5/02756/Ε/N.3299/
2004/24-1-2012 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(Β’ 242/9-2-2012) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. και ΣΙΑ Ε.Ε.», με
διακριτικό τίτλο «SUN ZEZAS.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
εκταμίευση επιχορήγησης (προκαταβολή ή δόση).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

(3)

Με την υπ’ αρ. 61182/15-6-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακαλείται η 2867/
ΥΠΕ/5/02756/Ε/N.3299/2004/24-1-2012 (Β’242/9-2-2012)
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SUN ZEZAS» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00€), ήτοι
ποσοστού 40% που αφορά την παραγωγή ρεύματος από
Φωτοβολταικά, ισχύος 99,90 KW, στο Δ.Δ. Ανθούσης που
βρίσκεται στο Δήμο Οιχαλίας, του Νομού Μεσσηνίας,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων
(300.000,00€).
Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται μετά από αίτηση
του φορέα της επένδυσης και βάσει των διατάξεων του
άρθρου 27 παρ. 1 του ν.4399/2016, σύμφωνα με τις
οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
1.

Τεύχος B’ 2492/23.06.2020

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ.» με δ.τ. «ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε.»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αρ. 61006/15-6-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της
20516/ΥΠΕ/5/03888/Ε/Ν.3299/2004/3-5-2012 (Β’ 1601/
10-5-2012) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της
εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ.» με δ.τ.
«ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε.», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση
«Βορρος» του Δήμου Άργους - Μυκηνών, του Νομού Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους εξής
όρους:

Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ

ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ.

094152290

Συνολική επένδυση:

449.845,92 €

ΔΕΝ’
ΑΦΟΡΑ

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης

434.415,24 €

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση:

173.766,10€

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή

173.766,10 €

Κυρώσεις

Εκταμιευθείσα επιχορήγηση:

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

Επιστρεπτέο Ποσό

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

25-4-2013

Υφιστάμενη Δυναμικότητα πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Δυναμικότητα που δημιουργήθηκε

224.000
Kwh/έτος

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε

149,65KW

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπαγωγή

2,76

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν

0,00

Μέγεθος Επιχείρησης

Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης
Πηγές χρηματοδότησης

Ποσά

Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή

108.603,81 €

25,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου

173.766,10 €

40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο

152.045,33 €

35,00%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

434.415,24 €

100,00%

Τεύχος B’ 2492/23.06.2020
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Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού εκατό εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών
(173.766,10 €), στην επένδυση με την 20516/ΥΠΕ/5/
03888/Ε/Ν.3299/2004/3-5-2012 (Β’1601/10-5-2012),
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

1.
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(4)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσηςτης εταιρείας «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. - ΟΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» (πρώην «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. - ΟΦΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.») με δ.τ.
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο.Ε»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αρ. 54986/1-6-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της 47157/
ΥΠΕ/5/02183/Ε/Ν.3299/2004/4-11-2011 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 2704/11-11-2011), με την οποία εγκρίθηκε
η «υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επένδυσης της επιχείρησης «ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. - ΟΦΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.»
με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο.Ε.»,
που αφορά σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού,
ισχύος 148,75 kW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση στη θέση Παναγιά, του Δήμου Κατερίνης,
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας», με τους εξής όρους:

Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ

ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ι. - ΟΦΙΔΗΣ Α. και ΣΙΑ Ο.Ε

999047540

Συνολική επένδυση:

542.900,00 €

Κυρώσεις

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης

446.250,00 €

Εκταμιευθείσα επιχορήγηση:

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση:

178.500,00 €

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή

178.500,00 €

Επιστρεπτέο Ποσό

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

18.09.2019

Υφιστάμενη Δυναμικότητα πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Δυναμικότητα που
δημιουργήθηκε

210.006
kWh/έτος.

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε

148,56 kW

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν

0,00

Μέγεθος Επιχείρησης

Μεσαία

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης
Πηγές χρηματοδότησης

Ποσά

Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή

111.562,50 €

25,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου

178.500,00 €

40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο

156.187,50 €

35,00%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

446.250,00 €

100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή ποσού
εκατό εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ
(178.500 €), στην επένδυση με την 47157/ΥΠΕ/5/02183/
Ε/Ν.3299/2004/4-11-2011 απόφαση υπαγωγής (Β’ 2704/
11-11-2011).
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
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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

Αριθμ. 2252.1.3.6/37959/20
(5)
Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30-3-2020
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13-4-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1-5-2020
Π.Ν.Π. «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).
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 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 Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145), όπως ισχύει
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 63),
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η) την υπ' αρ. 2252.1.1/25015/2020/28-4-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών» (Β΄ 1641).
2. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού
Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από
30-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
3. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της
σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα
όσο και μεταξύ τους, ιδίως λόγω των περιορισμών που
εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με
πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της υπ' αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.36857/13-6-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277).
4. Την υπ’ αρ. 2812.7/37543/2020/18-6-2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών.
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρούσας
απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ορίζεται έως την 20-7-2020.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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