
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/

15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασ-
σας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» 
(Β΄  1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια.

2 Ορισμός κύριου διατάκτη για δαπάνες των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρι-
σμού και ορισμός δευτερευόντων διατακτών και 
αποφαινόμενων οργάνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66404 ΕΞ 2020 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/
15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερει-
ών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθι-
ας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνο-
θάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποτα-
μών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 

(Α΄ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 

(Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσω-

στικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες 
ή μη παραλίες.» (Α΄ 61).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», (Α΄ 121 και διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).

6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20 (Β΄ 444), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 
(Α΄ 35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 
και 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), καθώς και την υπ΄ αρ. 
2133.3/20460/27-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

9. Την παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αρ. Υ1γ/Γ.Π/
οικ.47829/21-06-2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας και το υπ΄ αρ. Δ1γ/Γ.Π/37278 και 36879/
25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειο-
νομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

10. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς» (Α΄ 153).

11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
202547/138776/4298/2358/7-5-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και το υπ΄ 
αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/219749/151562/
4560/2516/15-05-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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12. Το υπ΄ αρ. οικ. 22063/747/03-05-2017 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,καθώς και το 
υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50852/5167/29.05.2020 έγγραφο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Τις υπ’ αρ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄  160), 
όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋπο-
θέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών 
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου 
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) 
όμοια.

18. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελε-
σματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων 
χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώ-
νης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/
15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών 
«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την πα-
ραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, 
λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποτα-
μών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια, και συγκε-
κριμένα:

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. δ του άρθρου 17 τρο-
ποποιείται ως εξής: «Ο μισθωτής υποχρεούται να προ-
σκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 
3 της παρούσας απόφασης εντός δύο (2) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης σε κάθε περίπτωση στην 
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και τον οικείο Δήμο, στην 
περίπτωση που η σύμβαση έχει συνταχθεί από αυτόν. 
Η μη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εντός 
της άνω προθεσμίας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. β 
του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης».

2. Μετά την παρ. ζ του άρθρου 17, όπως αυτή προ-
στέθηκε με την υπ΄ αρ. 56468ΕΞ 2020/05-06-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2198), προστίθεται παρ. η, ως 
εξής:

«η) Ειδικά για το έτος 2020, στην περίπτωση κατά 
την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δη-
μοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του 

ν. 3463/2006 (Α΄ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν 
λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους πα-
ραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα 
υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση 
των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, 
όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και 
απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος 
προς τους Δήμους».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. 
47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) και 56468ΕΞ2020/
5-6-2020 (Β΄ 2198) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

          Αριθμ. 9851 (2)
Ορισμός κύριου διατάκτη για δαπάνες των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Του-
ρισμού και ορισμός δευτερευόντων διατακτών 
και αποφαινόμενων οργάνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

β) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν,

γ) του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187),

δ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131), όπως 
ισχύει,

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συν-
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δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 123/2016 περί ανασύστασης του Υπουργεί-
ου Τουρισμού (Α΄ 208),

θ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει,

ι) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ια) της υπ΄ αρ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β’ 2901),

ιβ) της υπ’ αρ. 5157/24-03-2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Διορισμός Yπηρεσιακής Γραμματέως 
στο Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο-
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Κύριος διατάκτης για δαπάνες των περιφερεια-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού ορίζεται ο 

Υπουργός Τουρισμού. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περι-
λαμβάνονται οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρα-
κτήρα, δαπάνες του ανωτέρω Υπουργείου.

2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) και των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων ορίζονται: α) ως Δευτερεύοντες Διατάκτες για 
την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων 
που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και 
β) ως αποφαινόμενα όργανα για τη διενέργεια των δια-
δικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμη-
θειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των πιστώσεων που 
τους μεταβιβάζονται.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, 
οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς 
κάθε προηγούμενης όμοιας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


