
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4 Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονά-
δων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέ-
τουσας αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίησης 
αυτών. 

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς μίας (01) γεννήτριας 
230Υ 7.5 KVA KUMATSU CB6500 και μίας (01) ηλε-
κτροσυγκόλλησης 160Α BORMANN BAW 160 από 
την εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΗΤΣΗΣ Α.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
RAMIRA BEACH HOTEL» για το Λιμεναρχείο Κω.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς επτά (07) γραφείων, 
όλα μεταχειρισμένα και σε καλή κατάσταση, από 
τον ΣΑΡΑΝΤΗ Παντελή για το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Χίου.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι (06) δίφυλλων με-
ταλλικών ντουλαπών, τριών (03) μεταλλικών ντου-
λαπών με συρόμενες θύρες, μίας (01) δίφυλλης 
ξύλινης ντουλάπας, μίας (01) μονόφυλλης ξύλινης 
ντουλάπας, τριών (03) ξύλινων βιβλιοθηκών, μίας 
(01) μεταλλικής βιβλιοθήκης, τριών (03) μεταλ-
λικών φωριαμών, τριών (03) ξύλινων ραφιέρων, 
τριών (03) ξύλινων ερμαρίων, ενός (01) ξύλινου 
ντουλαπιού, μίας (01) ξύλινης συρταριέρας με τρία 
συρτάρια, ενός (01) ημίδιπλου κρεβατιού με στρώ-
μα, ενός (01) μονού κρεβατιού με στρώμα και τεσ-
σάρων (04) κουκετών με στρώματα, όλα μεταχει-
ρισμένα και σε καλή κατάσταση, από τον ΦΡΑΓΚΟ 
Παναγιώτη για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

8 Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι (06) κλιματιστι-
κών (3 τμχ Carier, 1 τμχ AUX, 1 τμχ BUDERUS και 

1 τμχ ΜΙΥΟΤΟ), όλα μεταχειρισμένα και σε καλή 
κατάσταση, από τον ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Ιωάννη για το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

9 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ξύλινου ερ-
μαρίου φύλαξης εγγράφων, δύο (02) ξύλινων συρ-
ταριέρων, ενός (01) ξύλινου βοηθητικού γραφείου 
χαρτών, μίας (01) ξύλινης ραφιέρας και τριών (03) 
ξύλινων ντουλαπών, όλα μεταχειρισμένα και σε 
καλή κατάσταση, από τον Επικελευστή Λ.Σ. ΤΣΑ-
ΚΟ Δημήτριο για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

10 Τροποποίηση της αριθ. 271/15981/30-01-2018 
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 
2017-2018».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ. 146/254/88995/Ζ2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114 Α΄),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄),

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ. του π.δ. 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

στ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 16312/27.7.2015 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη μονιμοποίηση της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αντιγόνης Μητσέλου σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία» 
(ΦΕΚ Γ΄822/17.8.2015).

3. Την από 14.3.2018 (αρ. πρωτ. 104) αίτηση της Αντι-
γόνης Μητσέλου για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης και της Γενικής Συ-
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας (αρ. συν. 846α/27.3.2018) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η με-
ταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως άνω Καθηγή-
τριας καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Μορφολογικού- 
Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (αρ. συν. 234/14.3.2018),

5. Το αριθ. πρωτ. 13506/24.4.2018 έγγραφο της Πρυ-
τανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Επίκουρης Καθη-
γήτριας Αντιγόνης Μητσέλου.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Αντιγόνης Μητσέλου του Σπυρίδωνα, Επίκουρης Κα-
θηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από «Ιατροδικα-
στική-Τοξικολογία», σε «Ιατροδικαστική με έμφαση στη 
Δικαστική Παθολογική Ανατομική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 146/249/Ζ2/88994 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114 Α΄),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄),

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).

2. Την αριθμ. 1174/1.6.2010 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ Γ΄ 554/25.6.2010) για τον διορισμό του Αθανάσιου 
Τζιούφα στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία-Ανοσολογία».

3. Την από 22.2.2018 αίτηση του Καθηγητή Αθανάσιου 
Τζιούφα για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικει-
μένου.

4. Την από 14.3.2018 (επαναληπτική 15.3.2018) από-
φαση της 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , η οποία 
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Καθηγητή καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του 
Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (αριθ. πρωτ. 215/7.3.2018).

5. Το αριθ. πρωτ. 1718026496/3.5.2018 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Καθηγητή Αθανάσιου Τζιούφα.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Αθανάσιου Τζιούφα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από «Ρευματολογία - Ανοσολογία» σε «Παθο-
λογική Φυσιολογία - Ρευματολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Φ. 146/251/88991/Ζ2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114 Α΄),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄),

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),
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στ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Την αριθμ. 16487/12.6.2012 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το διορισμό του Δημη-
τρίου-Νικηφόρου Κιόρτση σε θέση Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» (ΦΕΚ 
Γ΄659/11.7,2012).

3. Την από 12.3.2018 (αρ. πρωτ. 101) αίτηση του Δη-
μητρίου-Νικηφόρου Κιόρτση για τη μεταβολή του γνω-
στικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης και της Γενικής Συ-
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας (αρ. συν. 846α /27.3.2018) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η με-
ταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθη-
γητή καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Μορφολογικού- 
Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (αρ. συν. 234/14.3.2018).

5. Το αριθ. πρωτ. 13510/24.4.2018 έγγραφο της Πρυ-
τανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή Δημη-
τρίου-Νικηφόρου Κιόρτση.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου-Νικηφόρου Κιόρτση του Βασιλείου-Κλεί-
του, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, από «Φυσιολογία», σε «Εργαστηριακή Ενδοκρινο-
λογία-Πυρηνική Ιατρική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ21/οικ. 838/Φ.Β01.01 (4)
Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονά-

δων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη 

Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέ-

τουσας αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίη-

σης αυτών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232/22-9-2005 «Συμπράξεις 

δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα».
2. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010) «Ενίσχυ-

ση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
της Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή 

Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών" 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

3. Του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/07-03-2012) «Ρύθμιση 
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

4. Του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσιών Έρ-
γων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11-10-2013) «Δημόσι-
ες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών -Ρυθμιστική 
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» και 
ιδιαίτερα του άρθρου 132 αυτού, περί συγχώνευσης των 
εταιρειών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

6. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
ιδίως του άρθρου 180.

7. Του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄ 148/8-8-2016) «Ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

8. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-4-2005) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ 29 Α΄/19-3-2015) και ισχύει.

9. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/ 22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (...)» και ειδικότερα 
του άρθρου 3 αυτού που αφορά στην ανασύσταση του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

12. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151/12-10-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

13. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ16γ/ 
05/483/Γ/11-11-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2856/11-11-2013) «Διαπι-
στωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ 
Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με 
σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

14. Της με αρ. πρωτ. οικ.20699/2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204/ 
01.04.2015) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί 
«Διορισμού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργεί-
ου σχετικά με τον διορισμό του Γεωργίου Δέδε σε θέση 
Γενικού Γραμματέα Προϊσταμένου της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών».
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15. Της υπ΄ αριθμ. οικ.268/01-06-2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί μεταβίβασης 
δικαιώματος «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την παρ. 2γ.γ. του αρ.11 του π.δ. 123/2017, σύμφωνα 

με την οποία, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» αποτελεί εποπτευόμενο 
φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Την παρ. 1α του αρ. 41 του π.δ. 123/2017, σύμφωνα 
με την οποία, μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων της 
Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών, είναι και «ο σχεδια-
σμός, προγραμματισμός, ανάθεση και εκτέλεση δημοσί-
ων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών 
για τα έργα Κτηριακών Υποδομών αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και για τα έργα 
Κτηριακών Υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας, αρμο-
διότητας άλλων φορέων και εποπτευόμενων Νομικών 
Προσώπων, τα οποία της ανατίθενται».

3. Την από 06-09-2006 απόφαση της Διυπουργικής Επι-
τροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως 
τροποποιήθηκε με τις από 30-01-2008 και 3-11-2010
αποφάσεις της ίδιας επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η υπαγωγή της υλοποίησης 16 σχολικών μονάδων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις διατάξεις του 
ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

4. Την υπ’ αριθμ. 116/26-05-2011 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΟΣΚ Α.Ε., με την οποία ανακηρύ-
χθηκε ο διαγωνιζόμενος «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», ως προσωρινός 
Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την υλοποίηση του ως 
άνω έργου.

5. Την υπ’ αριθμ. 5600/ΕΓΣΔΙΤ/35/16-01-2015 από-
φαση της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ με την οποία γνωστοποίησε στις 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε την από 15-01-2015 απόφαση 
της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.IT), (αρ. συνεδρίασης 31/
15-01-2015), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
της από 06-09-2006 αρχικής απόφασης της ίδιας επιτρο-
πής όπως είχε διαμορφωθεί με τις από 30-01-2008 και 
03-11-2010 μετέπειτα αποφάσεις της, ήτοι η απένταξη 
λόγω ουσιώδους διαφοροποίησης του φυσικού αντι-
κειμένου της υλοποίησης 16 σχολικών μονάδων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα».

Το γεγονός ότι μεταξύ των εν λόγω 16 σχολικών μο-
νάδων, περιλαμβάνονται και τα διδακτήρια του πίνακα 
ως εξής:

1 7ο ΝΓ ΠΕΥΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

2 ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

3
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

4
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

5
1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ - 
ΤΡΙΛΟΦΟ ΜΙΚΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

6
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ 
ΠΕΥΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

7 6ο ΔΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

8 4ο ΔΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

9
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

10 1o EΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

7. Το με αρ. πρωτ. 18402/14-06-2016 έγγραφο του Πε-
ριφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
σχετικά με την προτεραιότητα υλοποίησης σχολικών 
μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή:
1. Απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών διενέργειας 

διαγωνισμών των έργων σχολικών κτιρίων στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Κρίνεται άμεση η αναγκαιότητα υλοποίησης των ως 
άνω αναφερομένων σχολικών μονάδων, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα έργα ανέγερ-
σης των σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας των περιλαμβανομένων στον παρακάτω 
πίνακα:

1 7ο ΝΓ ΠΕΥΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

2 ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ

3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑ-
ΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟ-
ΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣ-
ΤΡΟΥ

5 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ - ΤΡΙΛΟ-
ΦΟ ΜΙΚΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

6 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ 
ΠΕΥΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

7 6ο ΔΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣ-
ΤΡΟΥ

8 4ο ΔΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ

9 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ

10 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ

2. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα Αρχή των έργων ανέ-
γερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, από την προετοιμασία και έως την ολοκλή-
ρωση τους, τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών 
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

3. Η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. θα συμμετέχει στις ανωτέρω διαδι-
κασίες, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη 
Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης 
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Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

 Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς μίας (01) γεννήτριας 
230Υ 7.5 KVA KUMATSU CB6500 και μίας (01) ηλε-
κτροσυγκόλλησης 160Α BORMANN BAW 160 από 
την εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΗΤΣΗΣ Α.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
RAMIRA BEACH HOTEL» για το Λιμεναρχείο Κω.

  Με την 2824.76/41067/2018/ 01 Ιουνίου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 
Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Κω: 629/05-02-2018 επιστολή πρόθε-
σης δωρεάς της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΗΤΣΗΣ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
RAMIRA BEACH HOTEL», μίας (01) γεννήτριας 230Υ 7.5 
KVA KUMATSU CB6500 και μίας (01) ηλεκτροσυγκόλλη-
σης 160Α BORMANN BAW 160, συνολικής αξίας τετρα-
κοσίων δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (402,42€), 
πλέον ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(6)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς επτά (07) γραφεί-
ων, όλα μεταχειρισμένα και σε καλή κατάσταση, 
από τον ΣΑΡΑΝΤΗ Παντελή για το Κεντρικό Λι-
μεναρχείο Χίου.

  Με την 2824.76/41065/2018/ 01 Ιουνίου 2018 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυ-
τές των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Χίου: 2531/
26-02-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΣΑΡΑΝΤΗ 
Παντελή, επτά (07) γραφείων, όλα μεταχειρισμένα και 
σε καλή κατάσταση, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας οχτακοσίων ευρώ (800€).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

(7)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι (06) δίφυλλων 

μεταλλικών ντουλαπών, τριών (03) μεταλλικών 

ντουλαπών με συρόμενες θύρες, μίας (01) δίφυλ-

λης ξύλινης ντουλάπας, μίας (01) μονόφυλλης 

ξύλινης ντουλάπας, τριών (03) ξύλινων βιβλιο-

θηκών, μίας (01) μεταλλικής βιβλιοθήκης, τριών 

(03) μεταλλικών φωριαμών, τριών (03) ξύλινων 

ραφιέρων, τριών (03) ξύλινων ερμαρίων, ενός 

(01) ξύλινου ντουλαπιού, μίας (01) ξύλινης συρ-

ταριέρας με τρία συρτάρια, ενός (01) ημίδιπλου 

κρεβατιού με στρώμα, ενός (01) μονού κρεβα-

τιού με στρώμα και τεσσάρων (04) κουκετών με 

στρώματα, όλα μεταχειρισμένα και σε καλή κα-

τάσταση, από τον ΦΡΑΓΚΟ Παναγιώτη για το Κε-

ντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

  Με την 2824.76/41062/2018/01 Ιουνίου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 
Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Χίου: 1980/16-02-2018 επιστολή 
πρόθεσης δωρεάς του ΦΡΑΓΚΟΥ Παναγιώτη, έξι (06) 
δίφυλλων μεταλλικών ντουλαπών, τριών (03) μεταλλι-
κών ντουλαπών με συρόμενες θύρες, μίας (01) δίφυλ-
λης ξύλινης ντουλάπας, μίας (01) μονόφυλλης ξύλινης 
ντουλάπας, τριών (03) ξύλινων βιβλιοθηκών, μίας (01) 
μεταλλικής βιβλιοθήκης, τριών (03) μεταλλικών φωρι-
αμών, τριών (03) ξύλινων ραφιέρων, τριών (03) ξύλινων 
ερμαρίων, ενός (01) ξύλινου ντουλαπιού, μίας (01) ξύλι-
νης συρταριέρας με τρία συρτάρια, ενός (01) ημίδιπλου 
κρεβατιού με στρώμα, ενός (01) μονού κρεβατιού με 
στρώμα και τεσσάρων (04) κουκετών με στρώματα, όλα 
μεταχειρισμένα και σε καλή κατάσταση, για το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Χίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας χιλίων 
οχτακοσίων ευρώ (1.800€).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(8)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι (06) κλιματιστι-

κών (3 τμχ Carier, 1 τμχ AUX, 1 τμχ BUDERUS και 

1 τμχ ΜΙΥΟΤΟ), όλα μεταχειρισμένα και σε καλή 

κατάσταση, από τον ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Ιωάννη για το 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

  Με την 2824.76/41058/2018/01 Ιουνίου 2018 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυ-
τές των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Χίου: 1977/



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26748 Τεύχος Β’ 2395/22.06.2018

16-02-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΚΑΡΑΒΑ-
ΣΙΛΗ Ιωάννη, έξι (06) κλιματιστικών (3 τμχ Carier, 1 τμχ 
AUX, 1 τμχ BUDERUS και 1 τμχ ΜΙΥΟΤΟ), όλα μεταχειρι-
σμένα και σε καλή κατάσταση, για το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Χίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας χιλίων διακοσίων 
ευρώ (1.200€).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(9)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ξύλινου 
ερμαρίου φύλαξης εγγράφων, δύο (02) ξύλινων 
συρταριέρων, ενός (01) ξύλινου βοηθητικού γρα-
φείου χαρτών, μίας (01) ξύλινης ραφιέρας και τρι-
ών (03) ξύλινων ντουλαπών, όλα μεταχειρισμέ-
να και σε καλή κατάσταση, από τον Επικελευστή 
Λ.Σ. ΤΣΑΚΟ Δημήτριο για το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Χίου.

  Με την 2824.76/41055/2018/ 01 Ιουνίου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 
Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Χίου: 1978/16-02-2018 ατομική 
αναφορά του Επικελευστή Λ.Σ. ΤΣΑΚΟΥ Δημητρίου με 
την πρόθεση δωρεάς του, ενός (01) ξύλινου ερμαρίου 
φύλαξης εγγράφων, δύο (02) ξύλινων συρταριέρων, ενός 
(01) ξύλινου βοηθητικού γραφείου χαρτών, μίας (01) ξύ-
λινης ραφιέρας και τριών (03) ξύλινων ντουλαπών, όλα 
μεταχειρισμένα και σε καλή κατάσταση, για το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Χίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρα-
κοσίων ευρώ (400€).

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2367/79194 (10)
    Τροποποίηση της αριθ. 271/15981/30-01-2018 
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 
2017-2018».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτι-

ώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» 
(Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προ-
τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-

μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

δ)Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210)

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) 

“για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με 
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους 
στον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει,

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/
09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την 
υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό 
τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες,

γ) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής ’’για τις λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του 
Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις 
υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων 
για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά 
έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που 
πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα’’ όπως 
κάθε φορά ισχύει,

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου»,

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

στ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),

ζ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
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διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου.

η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της επι-
τροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) 
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

θ) Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 
15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήρι-
ξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής.

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς 
και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής.

κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της επιτρο-
πής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) 
σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

3. Το από 01-03-2013 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα 2014-2018» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
1234/2007 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. 271/15981/30-01-2018 
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι-
νοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018» (ΦΕΚ Β΄ 272), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αριθ. 801/28083/
21-02-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 887).

Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να κα-

ταθέσουν αίτηση τροποποίησης στην Διεύθυνση Αξιο-

ποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. το αρ-
γότερο έως την 20η Ιουνίου 2018, μόνο στις περιπτώσεις 
όπου η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθμολογία 
της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τροποποιημένη από-
φαση ένταξης. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμμα-
τος καταθέτουν αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα 3) και 
συμπληρωμένη την αναλυτική κατάσταση των πραγ-
ματοποιηθέντων δαπανών (Υπόδειγμα 4) - εγγράφως 
και ψηφιακά- στην αρμόδια ΔΑΟΚ, συνοδευόμενη από 
τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το αργότερο έως την 
31η Ιουλίου 2018. Αντίγραφα του αντίστοιχου φακέλου 
αποστέλλεται και στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 15, πραγματοποι-

εί τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 16 και στη συ-
νέχεια συμπληρώνει το Πρακτικό Ελέγχου ανά δικαιούχο 
(Υπόδειγμα 5) για όλους τους δικαιούχους που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα της Π.Ε, το αργότερο έως την 31η 
Αυγούστου 2018».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ακολούθως οι ΔΑΟΚ προβαίνουν στην αναγνώ-

ριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και απο-
στέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο 
Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμε-
σων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι 
την 7η Σεπτεμβρίου 2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση του Πρακτι-
κού Ελέγχου (Υπόδειγμα 5) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 271/15981/30-01-2018 

υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινο-
παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018» (ΦΕΚ Β΄ 272) 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ    
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*02023952206180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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