
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48456/Α5/
24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσε-
ων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητι-
κού Πληροφορικής» (Β’ 2285).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 11677/23.07.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Τουρισμού «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 
κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών κατα-
λυμάτων» (Β’ 3073).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 126251/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48456/Α5/
24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετά-
σεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Πληροφορικής» (Β’ 2285). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 32 και του 

άρθρου 61 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

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

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),

4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

5. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123),

7. της υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285).

Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/470/124649/Β1/18-09-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διότι με 
αυτή καθορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά 
με τις εξετάσεις και τα όργανα εξετάσεων, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 48456/Α5/24-4-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285) τρο-
ποποιείται ως εξής:

1) Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται 
ως εξής:

«δ) Πραγματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων 
επάρκειας των υποδομών από τεχνικό κλιμάκιο του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(Ι.Τ.Υ.Ε.), με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συλ-
λέγονται κατά την υποβολή της αίτησης της εκάστοτε 
δομής και καταρτίζεται κατάλογος υποψήφιων δομών 
για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε».

2) Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται 
ως εξής:

«στ) Οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματο-
ποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκι-
μών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου του 
Ι.Τ.Υ.Ε.».
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3) Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη λει-

τουργία των Κ.Η.Ε. είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται 
ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Κ.Η.Ε., 
τουλάχιστον μια αρχική και ακολούθως σε περιπτώσεις 
αλλαγών σε διαδικασίες ή τεχνολογικών αλλαγών. Σε ό,τι 
αφορά στις τεχνολογικές αλλαγές λόγω αναβαθμίσεων 
του λογισμικού εξέτασης και των λοιπών εφαρμογών 
λογισμικού που θα αξιοποιούν τα Κ.Η.Ε., αυτές θα πραγ-
ματοποιούνται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε., κατόπιν ενημέρω-
σης των αρμοδίων οργάνων ώστε να εξασφαλίζεται ο 
μέγιστος δυνατός συντονισμός.».

4) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 τρο-
ποποιείται ως εξής:

«Τα εγχειρίδια εκπονούνται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε. και 
διατίθενται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων».

5) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 η λέξη «Γλωσ-
σομάθειας» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πληροφορι-
κής».

6) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων εξετάσεων

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων του 
Κ.Π.Π., καθώς και την έκδοση αποτελεσμάτων, συγκρο-
τούνται τα παρακάτω συλλογικά όργανα:

1. Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή
2. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων
3. Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου».
7) Η περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 τροποποιείται 

ως εξής:
«ζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποί-

ησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.».
8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16
Αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)

1. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αναλαμβάνει την ανάπτυξη, λειτουργία και 
συντήρηση των κεντρικών υποδομών της πλατφόρμας 
των ηλεκτρονικών εξετάσεων και τις υπηρεσίες συντο-
νισμού διεξαγωγής.

Ειδικότερα:
α) Αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί την ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα και τα υποσυστήματα που εξυπηρετούν 
ψηφιακά τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων και 
αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αναγκαίες προσαρμογές 
για την ένταξη νέων αντικειμένων ή για την βελτίωση της 
λειτουργίας των υποδομών.

β) Οργανώνει και παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες τε-
χνολογικής στήριξης και συντονισμού προς τους ωφε-
λούμενους και τα Κ.Η.Ε. για την διεξαγωγή με τη χρήση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των προβλεπόμενων 
δράσεων στον Οδηγό Διαδικασιών Διεξαγωγής των 
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

γ) Λειτουργεί και συντηρεί το σύστημα παραγωγής και 
ποιοτικού ελέγχου των δοκιμασιών για την πλήρωση των 
δεξαμενών, διατηρώντας την στάθμη τους στο επίπεδο 
που προσδιορίζει η Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή.

δ) Παράγει τα όργανα μέτρησης και μεριμνά για την 
έγκαιρη διάθεσή τους στα Κ.Η.Ε., σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό διεξαγωγής των εξετάσεων που καθορίζει 
η Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.

ε) Αναλαμβάνει την εφαρμογή των δοκιμών διεξαγω-
γής των εξετάσεων, την ενημέρωση - εκπαίδευση του 
προσωπικού των Κ.Η.Ε., την εκπόνηση των εγχειριδίων 
χρήσης των εφαρμογών λογισμικού, προκειμένου αυτά 
να διατεθούν με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

στ) Πραγματοποιεί τον έλεγχο των προϋποθέσεων 
επάρκειας των υποδομών με βάση τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά που συλλέγονται κατά την υποβολή της αίτησης 
της εκάστοτε δομής και καταρτίζεται κατάλογος υπο-
ψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο 
των Κ.Η.Ε., προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της 
Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 της παρούσας.

2. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εργασιών στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων των περ. α΄, γ΄ και δ’ της προηγούμε-
νης παραγράφου, στο κάθε είδους προσωπικό που απα-
σχολείται στο Ι.Τ.Υ.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ, που συμμετέχει στις 
εξετάσεις του Κ.Π.Π. ως υποψήφιος, ή/και προετοιμάζει 
υποψηφίους για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π., ή/και συνδέεται 
με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα 
στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Εξετάσεων 
του Κ.Π.Π., ή/και είναι συγγραφέας βοηθήματος το οποίο 
είναι συναφές με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, 
ή/και (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου 
δημοσιεύονται θέματα Εξετάσεων Κ.Π.Π. Το Ι.Τ.Υ.Ε., πριν 
την ανάθεση των εργασιών, λαμβάνει σχετικές υπεύθυ-
νες δηλώσεις για τη μη ύπαρξη των κωλυμάτων του προ-
ηγούμενου εδαφίου και ενημερώνει άπαξ κατ΄ έτος και 
πάντως ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη πρώτη 
διεξαγωγή των εξετάσεων του αντίστοιχου έτους, τη Δι-
εύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα κωλύματα του πρώτου 
εδαφίου πρέπει να μην υφίστανται και κατά τον χρόνο 
υλοποίησης των εργασιών.».

9) Η περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 τροποποιείται 
ως εξής:

«ε) Η διεξαγωγή ενεργειών προετοιμασίας για κάθε 
εξέταση, όπως η παραλαβή ψηφιακών αρχείων και η 
εγκατάσταση, καθώς και μεταφόρτωση ψηφιακών αρ-
χείων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα 
με τις τεχνικές οδηγίες που απευθύνει τεχνικό κλιμάκιο 
του Ι.Τ.Υ.Ε.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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 Αριθμ. 14803 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11677/23.07.2020 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Τουρισμού «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 

κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών κα-

ταλυμάτων» (Β’ 3073). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου 

«Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση 
λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (A’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

β. Της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 
συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά 
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987).

γ. Του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 
27530/29.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Πα-
ράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 987) έως και τις 
31.5.2020» (Β’ 1633).

δ. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

ε. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδί-
ως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

στ. 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).

ζ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

η. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ι. Της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Τον πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία του-
ριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθεί-
σας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί 
όροι» (Β΄ 1018), όπως αυτός αντικαταστάθηκε από την 
υπ’ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού 
Τουρισμού με τίτλο “Λειτουργία τουριστικών καταλυμά-
των, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)”» (Β’ 1295).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Τουρισμού, πέραν αυτής που είχε 
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 11265/16.7.2020 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’  αρ. 11677/ 
23.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Τουρισμού «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 
κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμά-
των» (Β’ 3073), ως προς το πλήθος των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
11677/23.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Τουρισμού «Έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών 
καταλυμάτων» (Β’ 3073), ως εξής:

«2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω 
οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουρ-
γείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Τιμολόγιο επιχορήγησης.
- Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης.
- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
- Πιστοποιητικό περί μη λύσης.
- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη 

ενεχυρίασης ή εκχώρησης, καθώς και περί της ισχύουσας 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού καταλύμα-
τος/επιχείρησης.

- Αρ. τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή 
IBAN που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) 
της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην 
οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τρά-
πεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

- Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και 
Απριλίου 2020 (αρχική και τροποποιητικές).

- Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρη-
ση ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44036 Τεύχος B’ 4096/23.09.2020

ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω περίοδο (Απρίλιος 2019 με Απρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ισοζύγια».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

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