
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊου.

2 Έγκριση παροχής δύο (2) συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επι-
κοινωνίας του Προέδρου και του Διευθυντή του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)», για το έτος 2020 και 
καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης.

3 Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμε-
νών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη 
των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ   . Β1.α/οικ.22461 (1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδο-

σης του κορωνοϊού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα τρίτο και πέμπτο της από 25.2.2020 πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148). 

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181). 

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυ-
λακάκη» (Β΄3051). 

8. Τη με αριθμ. A1α/οικ.17148/10.03.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) 
«Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υγείας». 

9. Τη με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ  Β΄934) «Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». 

10. Την αριθμ. Β1α/οικ.20786/26.3.2020 εισήγηση του 
άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών. 

11. Το από 26/03/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Γραφείου Υπουργού. 

12. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού στην Ελληνική Επικράτεια, 
αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια υγειονο-
μικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμά-
κων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης ανάγκης 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού, με το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 
(20.00.000,00 €), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-
ϊού» (Α΄42). 

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυ-
σης θα κατανεμηθεί στους φορείς υλοποίησης, αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του οικείου 
Υπουργού, ως ακολούθως: 

- Ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) 
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών 
μέτρων προστασίας. 

- Ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€) για 
την προμήθεια φαρμάκων. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 03 Απριλίου 2020 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 Ι

    Αριθμ. ΔΠΔΑ/10849/1100/Φ.ΟΑΣΠ (2)
Έγκριση παροχής δύο (2) συνδέσεων κινητής τη-

λεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοι-

νωνίας του Προέδρου και του Διευθυντή του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού 

και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)», για το έτος 2020 και 

καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.  1349/1983 (Α 52) «Σύσταση Οργανισμού 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες 
διατάξεις»,

β) του άρθρου 57 του ν. 4002/2011 (Α 180) «Τροπο-
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί-
ου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικο-
νομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης»,

γ) των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

ε) του ν.  4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

στ) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου ... Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»,

ζ) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του 
ν. 4484/2017 (Α 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και 
άλλες διατάξεις»,

η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

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

2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/91745/7220/Φ. ΟΑΣΠ/28-01-2020 (Β’ 310) 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2020 του εποπτευόμενου φορέα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(Ο.Α.Σ.Π.)» και

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρό-
γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση 
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.

3. Τις υπ' αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονο-
μικών:

α) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέ-
σεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»,

β) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-
4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων» και

γ) 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) «Εκτέ-
λεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

4. Το αριθμ. οικ.229/11-02-2020 έγγραφο του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Α.Σ.Π.», συνοδευόμενο από την αριθμ. 148/
16-12-2019 (ΑΔΑ: 62Κ546Ψ84Ι-0ΩΦ) απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου κατά την 464η Συνεδρίασή του, 
την αριθμ. οικ.30/02-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΗ46Ψ84Ι-ΠΤΘ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και το από 20-09-2019 
μήνυμα.

5. Τα από 19-09, 25-10 στο έτος 2019 και 07-01 στο 
έτος 2020 μηνύματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

6. Την από 18-02-2020 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από 
την προβλεπόμενη στον ΚΑΕ 0835 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της εταιρείας Ο.Α.Σ.Π., για το έτος 
2020, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η παροχή δύο (2) συνδέσεων κινητής τη-
λεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας του 
Προέδρου και του Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)», 
για το έτος 2020 και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνι-
αίας δαπάνης αυτών, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. «Ο.Α.Σ.Π.» 1 100,00 €

Διευθυντής «Ο.Α.Σ.Π.» 1 70,00 €
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Στην περίπτωση χρήσης, καθ' υπέρβαση των προανα-
φερόμενων ποσών, μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφω-
νίας, η επιβάρυνση θα καταλογίζεται στον χρήστη της 
σύνδεσης και το σχετικό ποσό θα παρακρατείται από τη 
μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 Ι 

 Αριθμ. Α.1071 (3)
Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμε-

νών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη 

των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

(Α΄265) όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 33, 53, 62, 63, 
79, 80, 86, 88, 92 και 93 αυτού. 

β) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-
χα προϊόντα» (Α΄ 281) και ιδίως εκείνες των περιπτώσεων 
α΄ και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού. 

γ) Του ν. 2963/1922 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων 
των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α΄134) όπως 
ισχύει, και ιδίως εκείνες της περιπτώσεως β) της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 3 αυτού. 

δ) Της υπ’ αριθμ. 30/003/000/1614/19-04-2018 από-
φασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις 
και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αι-
θυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 
80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - 
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/
16-12-2015 Α.Υ.Ο.(Β΄2785)» (Β΄1624). 

ε) Της υπ’ αριθμ. 30/003/000/3231/9-08-2018 απόφα-
σης της Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις 
και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλει-
τουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από 
ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής 
ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β΄3457). 

στ) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού. 

ζ) Της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄ 968), όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυ-

ασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπ’αριθμ. 
5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

3. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

5. Την υπ’ αριθμ. Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901). 

6. Την υπ’ αριθμ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 

7. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών δι-
ατάξεων της υπ’ αριθμ. 30/003/000/1614/19-04-2018 
απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις 
και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αι-
θυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 
80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τρο-
ποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16-12-
2015 Α.Υ.Ο.(Β΄2785)» (Β΄1624), καθώς και της υπ’ αριθμ. 
30/003/000/3231/09-08-2018 απόφασης της Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες 
ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων 
με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού 
Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλ-
κοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης» (Β΄3457), με στόχο, αφενός, την παράταση 
της μεταβατικής περιόδου που έχει δοθεί για την ογκο-
μέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής 
αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής 
των αλκοολούχων ποτών και ζύθου και, αφετέρου, για 
την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη δυνα-
τότητα διενέργειας ογκομετρήσεων και από μη διαπι-
στευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και 
διαδικασιών που καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
1. Παρατείνεται για δύο έτη, ήτοι έως και 10-05-2022: 
α) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 

(γ) του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 30/003/0001614/
19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών 
«Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης 
δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοό-
λη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 
αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 
5026381ΕΞ2015/16-12-2015 3 Α.Υ.Ο.(Β΄2785)» (Β΄1624), 
προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των 
ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων. 
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β) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 
του ιδίου άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 30/003/000/1614/
19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 
1624), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρη-
σης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπι-
στευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και 
διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση. 

γ) Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 30/003/000/3231/9-08-2018 
απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προ-
ϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση 
και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής 
ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες 
παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφι-
άλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β΄3457), 
προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των 

ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται 
και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν, και εμ-
φιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, 
ποτά ελεύθερα αλκοόλης ως και μονάδες εμφιάλωσης 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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