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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 17.4
και 17.5 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262).

2

Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13279 ΕΞ 2021
(1)
Τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 17.4
και 17.5 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Α΄ 180), ιδία δε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 29 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) και εν συνεχεία με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 191 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
β) των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
γ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 133),
δ) των άρθρων 357 έως 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5),
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ε) της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 81),
στ) 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) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
ζ) του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων
ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209),
η) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220),
θ) του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 164),
ι) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994
«Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 62),
ια) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις
κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75),
ιβ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015
(ΕΕ L 241 της 17-9-2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο
κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151),
ιγ) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιδ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, το οποίο διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133),
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ιε) της υπ’ αρ. 56660/1679/22-12-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β΄ 2910),
ιστ) της υπό στοιχεία 145940 ΕΞ 2020/21-12-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση
θητείας μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), λόγω λήξης της θητείας του και διορισμός νέων μελών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2/3935/0004/24-7-2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 428), των υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/12-2-2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και 3557 ΕΞ 2020/14-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20)
όμοιων αποφάσεων,
ιζ) της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Θέσπιση
Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων»
(Β΄ 3262) όπως διορθώθηκε (Β΄ 4441/2020).
2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 – 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.
3. Την υπ’ αρ. 539/4/28-1-2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με
θέμα «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των παρ. 17.4 και
17.5 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Θέσπιση Κανονισμού
Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262)».
4. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν
χρήζουν γνωστοποίησης με βάση τις διατάξεις του
π.δ. 81/2018 (Α΄ 151), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν
ήδη ισχύοντες ή/και ήδη γνωστοποιηθέντες περιορισμούς, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή
απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και
χρήση αυτών προϊόντων και υπηρεσιών.
5. Την ανάγκη χορήγησης περαιτέρω προθεσμίας για
την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας καταλληλότητας κατασκευαστή, που λήγει την 5η Φεβρουαρίου 2021
σύμφωνα με τις παρ. 17.4 και 17.5 της υπό στοιχεία 79305
ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3262), δεδομένου ότι λόγω των μέτρων πρόληψης
έναντι της πανδημίας του ιού SARS - COV-2 τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν παρουσιαστεί
αντικειμενικές δυσχέρειες και σημαντικές καθυστερήσεις
στη λήψη και επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς ευθύνη των ενδιαφερομένων προσώπων.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/
23-7-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262), ως εξής:
1. Η παρ. 17.4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 73305
ΕΞ2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262) αντικαθίσταται ως εξής:
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«17.4 Τα πρόσωπα του άρθρου 9 που τελούν σε έννομη σχέση με πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 203 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο οποίο χορηγείται Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις του Κανονισμού
Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών
Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου και βάσει της ως άνω
έννομης σχέσης παρέχουν στον Κάτοχο Άδειας υπηρεσίες που προϋποθέτουν την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή
Κατηγορίας Α.1 ή Κατηγορίας Α.2, υποβάλλουν αίτηση
χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων Κατηγοριών ως την 7η Μαΐου 2021.».
2. Η παρ. 17.5 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 73305
ΕΞ2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262) αντικαθίσταται ως εξής:
«17.5 Πρόσωπα που διαθέτουν σε Κατόχους Άδειας
ΤΜΚΥ η διάθεση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή ΑΚ
Κατασκευαστή των Κατηγοριών Β, Γ και Δ, υποβάλλουν
αίτηση χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων
Κατηγοριών ως την 7η Μαΐου 2021.».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία
79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης (Β΄ 3262), όπως
διορθώθηκε (Β΄ 4441/2020).
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
I

Αριθμ. 2252.1.1/8807/2021
(2)
Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256).
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς
τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
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γ) του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδoσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76),
ε) 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, και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 131),
στ) 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),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 63), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η) των άρθρων 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),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ιβ) το π.δ. 81/2019 που αφορά στη μετονομασία του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στη μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
(Α΄ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιδ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων απο τους Διατάκτες» (Α΄ 145),
ιε) της υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: BZK 546507YΔ6) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 κοινής υπουργικής απόφασης,
(Β΄ 2573)]» (Β΄ 2857),
ιστ) της υπ’ αρ. 85847/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375),
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ιζ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),
ιη) την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας
για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 06:00» (Β΄ 341),
ιθ) της υπ’ αρ. 4235/06-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ 07Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ)
εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση
του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ
2021- 2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης
των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και
μεταξύ τους.
3. Το υπ’ αρ. 2812.7/258/04-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ σύμφωνα με το οποίο προκαλείται
δαπάνη 50.000.000 ευρώ σε βάρος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από
τη διάθεση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 50.000.000,00 €
του Π.Δ.Ε. 2021, από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ15000009
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και
την ανάκτηση ακτοπλοϊκού δικτύου» του ν. 4764/1920
(άρθρο 127), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες,
λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με
τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα
νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα
από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως
και τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00»
(Β΄ 341), συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 127
του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων,
τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).
Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020
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«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256), ορίζεται έως
του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ
και καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 3 Φεβρουαρίου 2021
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