
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση δαπάνης διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο 
Ελλήνων πολιτών προς επαναπατρισμό.

2 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 
12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 939).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Φ.2420989001/ΑΣ 3661 (1)
Έγκριση δαπάνης διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο 

Ελλήνων πολιτών προς επαναπατρισμό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με το άρ. 119 περ. 22 του 
ν. 4622/2019, «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του 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),

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

δ) την ΠΑ 340, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(ΦΕΚ 3051/Β’/26.07.2019) και,

ε) του άρθρου 162 περίπτ. η’ του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργα-
νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 117).

2. Το με αριθμ. 1001/26-3-2020 τηλεαντιγράφημα Πρε-
σβείας Λονδίνου.

3. Την έκτακτη και επείγουσα ανάγκη κάλυψης δαπά-
νης διανυκτέρευσης Ελλήνων προς επαναπατρισμό.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος των εισπράξεων του Προξε-
νικού Γραφείου Λονδίνου ύψους 2.578,68 ευρώ (2.200 
λιρών Αγγλίας).

5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΠΦ. 
2420989001/ΕΚΤ/401.1885/27.03.2020, ποσού 2.578,68 
ευρώ, με Α/Α 31197 και ΑΔΑ: ΨΗΒΧΕ-3ΚΔ/27.03.2020, 
εγκρίνουμε:

Την ανάληψη από τις εισπράξεις του Προξενικού Γρα-
φείου Λονδίνου του ποσού των 2.578,68 ευρώ (2.200,00 
λιρών Αγγλίας) για την κάλυψη, ως ειδικής δαπάνης, των 
εξόδων που απαιτούνται για διανυκτέρευση Ελλήνων 
πολιτών σε ξενοδοχείο, έως πενήντα (50) τον αριθμό, οι 
οποίοι βρίσκονται σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, αναμένο-
ντας την πτήση για τον επαναπατρισμό τους και οι οποίοι 
αδυνατούν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη ιδίοις πόροις.

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, 27 Μαρτίου 2020 

 Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΔΕΝΔΙΑΣ  

Ι 

 Αριθμ. 3332/2020 (2) 
 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 

12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β’ 939). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 

11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297

13583
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(Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α’) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

γ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4’),

δ) του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 5),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 34),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), όπως ισχύει,

ι) τη με αριθμό 7337/1.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» (Υ.Δ.Ο.Χ. 498),

ια) τη με αριθμό 2246/5.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και 
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714).

2. Τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων της χώρας περί συνέχισης της ανα-

στολής της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του 
κοινού, με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων και των πολιτών που συναλλάσσονται με 
τις υπηρεσίες τους.

3. Τη με αριθμό 7219/3.4.2020 εισήγηση του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Τη με αριθμό 8635/3.4.2020 εισήγηση του Διοικη-
τικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας 
της Αρχής Προσφυγών.

5. Την αναγκαιότητα παράτασης της λήψης των μέ-
τρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό 
την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19.

6. Την υπ’ αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β’ 939) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής 
του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 55)».

7. Τη με αριθμό 3298/6.4.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ισχύς της με αριθμό 12687/16.3.2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 939) παρατείνεται έως και την Παρα-
σκευή 15 Μαΐου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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