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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

2

Παραχώρηση χρήσης στο Δήμο Κορυδαλλού της
έκτασης του Ιδρύματος Ανηλίκων στον Κορυδαλλό.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41228
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017
κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν
να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα
αυτού» (Β’ 4122).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 117) και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 7 παρ. 6 β (ββ) αυτού.

Αρ. Φύλλου 1489

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178).
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της
01.07.2014, σ. 1-75).
4. Τη Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
5. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
6. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006
και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
7. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE
L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
8. Το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α’ 133).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ,
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σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α’ 138).
17. Το π.δ. 2/2021 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2).
18. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 68/8.1.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου»
(Β’ 36).
19. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 3328).
20. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση
«Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν
να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών
και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για
την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του
τομέα αυτού» (Β’ 4122), όπως ισχύει.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασιζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού», ως εξής:
Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 7,
ως εξής:
«7. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας δύνανται να περιλαμβάνουν και
δραστηριότητες του τομέα μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων.».
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Άρθρο 2
Η υποπερ. κκ) της περ. Β της παρ. "6" του άρθρου 3
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς
και όρους:
αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας
βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων
μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),
ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων
μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),
γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για ίδρυση
νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Για τις συμβατικές εκτροφές, ο φορέας
της επένδυσης, εφόσον πρόκειται για συνεργαζόμενη
επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την
ολοκλήρωση της επένδυσης με φορέα μεταποίησης ή/
και εμπορίας στο πλαίσιο της καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια
αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων
υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων
πτηνοτροφικών μονάδων.
Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για
επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για
επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε
πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την ολοκλήρωση της
πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς
πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση
του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη
μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέας της επένδυσης
είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει
ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον
5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.».
Άρθρο 3
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η υπ’ αρ. 129229/24-11-2017
κοινή απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τρόφιμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Αριθμ. 93
(2)
Παραχώρηση χρήσης στο Δήμο Κορυδαλλού
της έκτασης του Ιδρύματος Ανηλίκων στον Κορυδαλλό.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3463/2006 (Α’ 114), «Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων» (ειδικά του άρθρου 200).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει, καθώς
και το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, ήτοι τα στενά χρονικά περιθώρια διεκδίκησης
πόρων του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» του Πράσινου
Ταμείου.
γ) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
δ) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α’ 73).
ε) Του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και
Σωφρονιστικής Πολιτικής» του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139).
στ) του άρθρου 33 «Παραχώρηση της κυριότητας των
καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» του ν. 4786/2021 «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την
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εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύστασης
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία
των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» (Α΄ 43).
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
θ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ι) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
ια) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
2. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
3. Την υπό στοιχεία Υ339/18-7-2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
4. Την υπό στοιχεία Υ80/30-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’ 2).
6. Την υπό στοιχεία Υ1/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα», (Β’ 48).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 19ης/
16.12.2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κορυδαλλού «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στο Δήμο Κορυδαλλού του χώρου των 26
στρεμμάτων (πρώην Ασύλου Ανηλίκων)» (σχετ. η υπ’ αρ.
203/2020 απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου).
8. Την υπ’ αρ. 2020-004170/25.06.2020 υποβεβλημένη
πρόταση του Δήμου Κορυδαλλού στο «Πράσινο Ταμείο»
για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» και της σχετικής μελέτης
για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ του
Δημαρχιακού Μεγάρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προκαλείται δαπάνη στον Π/Υ του Δήμου Κορυδαλλού, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 83/2020
απόφαση του δήμου και το υπ’ αρ. 1612/28.01.2021 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του.
10. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/10/29.01.2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Παραχωρούμε στο Δήμο Κορυδαλλού τη χρήση της
έκτασης του Ιδρύματος Ανηλίκων στον Κορυδαλλό
(οικόπεδο και κτίσματα), για χρονικό διάστημα δε-
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καπέντε (15) ετών, συνολικής έκτασης 25,9 στρεμ.,
όπως αυτή εμφανίζεται υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, και Δ
στο συνημμένο, στην υπ’ αρ. 56006/21.05.1996 κοινή
υπουργική απόφαση, τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 1996. Εντός της ανωτέρω εκτάσεως περιλαμβάνεται και τμήμα δημοσίου
κτήματος, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών,
με ΑΒΚ 263 Δυτικής Αττικής.
Η έκταση αυτή παραχωρείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Κορυδαλλού για την ανάπτυξη χρήσεων και δραστηριοτήτων Διοίκησης, αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωφελών χρήσεων,
καθώς και για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και
στάθμευσης.
Η παραχώρηση αυτή τελεί υπό τον όρο, ότι τα έργα θα
εκτελεστούν με βάση τον προγραμματισμό του Δήμου
Κορυδαλλού στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020»
του «Πράσινου Ταμείου» και της σχετικής μελέτης για
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την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Σε περίπτωση που η έκταση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο παραχωρείται ή
για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκπληρώνεται ο
σκοπός αυτός, η χρήση επανέρχεται αυτοδικαίως στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη
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