
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικό.

3 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

5 Ανακατανομή Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) του 
Νομού Σερρών, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

6 Συμπλήρωση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/
23-02-2018 (ΑΔΑ Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφασης 
σύστασης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 
διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώ-
νων στην Πάτρα το 2019 (ΦΕΚ 857/Β΄/12-03-2018).

7 3η Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάστα-
ση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους σε βάρος του 
Mahmoud Ahmed του Abdelrady και της Laila για 
τελωνειακή παράβαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 121096/N1 (1)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής … και 4127/13», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση 
της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι-
ατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄).

3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Την από 14-03-2018 αίτηση της Κανακάρη Άννας, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας 
της προαναφερόμενης εταιρείας, ως προς τις αίθουσες 
διδασκαλίας και την δυναμικότητά του.

6. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-08-2013 (173 Β΄/ 
30-01-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
στην εταιρεία «Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς και 
την αριθμ. 94597/Ν1/07-06-2017 (2182 Β΄/27-06-2017) 
τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας.

7. Την αριθμ. 2945/03-08-2009 απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με 
ΜΦΠΑΔ από τον Νομάρχη Ανατολικής Αττικής στην 
εταιρεία «Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την αριθμ. ΔΑ/28055/19-06-2018 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/05-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-08-
2013 (173 Β΄/30-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», η οποία είχε τροποποιηθεί με την αριθμ. 94597/Ν1/
07-06-2017 (2182 Β΄/27-06-2017), ως προς τον αριθμό 
των αιθουσών διδασκαλίας και την δυναμικότητα του, 
ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Α. & Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) νηπίων εκάστη.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» 
με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την Κανακάρη Άννα.

Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
στην οδό Παρθενώνος 2 Β, στη Βάρη.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 118725/N1 (2)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικό.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι-
ατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 
Α΄)«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/13», του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) 
«Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... 
και άλλες διατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014

(8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα-
ραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του 
ν. 4415/2016 (159 Α΄).

3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση(1584 Β΄).

5. Την από 31-05-2017 αίτηση επικαιροποίησης του Λί-
τσα Φώτιου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΛΙΜ-
ΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και των με αριθμ. 85751/
Ν1/24-05-2018, 105067/Ν1/25-06-2018 και 112285/
N1/04-07-2018 αιτήσεων για τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας του «Ιδιωτικού Δημοτικού-ΕΛΙΜΚΟ Α.Ε.» ιδι-
οκτησίας της ανωτέρω εταιρείας, ως προς τον αριθμό 
των αιθουσών διδασκαλίας και την δυναμικότητά του, 
κατόπιν ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ.

6. Την αριθμ. Φ.2.Α/11694/Δ5/28-01-2014 (200 Β΄/
03-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας «Ιδι-
ωτικού Δημοτικού-ΕΛΙΜΚΟ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΕΛΙΜΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

7. Την αριθμ. ΔΑ/901/13-01-2017 απόφαση διατύπω-
σης θετικής γνώμης της 250ης/12-01-2017 συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄05-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2. Α/11694/Δ5/28-01-2014 
(200 Β΄/03-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Δημοτικού στην 
εταιρεία «ΕΛΙΜΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προς τον αριθ-
μό των αιθουσών διδασκαλίας και την δυναμικότητά του, 
κατόπιν ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΛΙΜΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», άδεια Ιδιωτικού Δη-
μοτικού για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, εκ 
των οποίων οι τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) 
μαθητών εκάστη και οι άλλες τρεις (3) δυναμικότητας 
είκοσι επτά (27) μαθητών εκάστη. Στο προαναφερόμενο 
Δημοτικό Σχολείο λειτουργούν επίσης δύο (2) εργαστή-
ρια και μία (1) αίθουσα πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού 
Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο-ΕΛΙΜΚΟ Α. Ε.».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στο 9ο χλμ. 
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της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Αβδήρων, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τoν Λίτσα Φώτιο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 121093/Ν1 (3)

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής … 2013-2016».

2. Την αριθμ. Φ.2.ΓΒ/55486/Δ5/9-04-2014 (ΦΕΚ 948/τ.Β΄/
17-4-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΦΩΛΙΤΣΑ ΕΠΕ».

3. Το αριθμ. 6971/04-07-2018 διαβιβαστικό της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας με το 
οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 60/3-7-2018 αίτηση της 
νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, Γουμενο-
πούλου Αγγελικής.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) διορισμού του Κων-
σταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2018-2019 την 
αριθμ. Φ.2.ΓΒ/55486/Δ5/9-04-2014 (ΦΕΚ 948/τ.Β΄/
17-4-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ιδι-
οκτησίας της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΩΛΙΤΣΑ 
ΕΠΕ», μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. 2/49346/0004 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/8 
22.4.2005).

2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 17Α του 
ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φο-
ρολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του 
ν. 4274/2014, (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

5. Την αριθμ. 2/31029ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).

7. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών 
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον 
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητι-
κού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμμα-
τέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

8. Το αριθμ. 31110/22-06-2018 έγγραφο του Εισαγ-
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος όπου αναφέρονται οι 
λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, λόγω του 
ιδιαίτερου αυξημένου φόρτου εργασίας επί υποθέσεων 
οικονομικών εγκλημάτων.

9. Την αριθμ. ΔΟΔΑ0000434ΕΞ2018/11.01.2018 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
υπερωριακή εργασία μεταξύ άλλων, και του Γραφείου 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (ΑΔΑ: 6ΠΠΚΗ-ΓΤΞ).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) περίπου 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511 του Υπουργείου 
Οικονομικών, οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για δέκα (10) υπαλλήλους στο Γραφείο 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για το χρονικό δι-
άστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και 
έως 31-12-2018 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο καθένας.
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2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην Αυτοτελή 
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυ-
τοτελή Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου του Γραφείου Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

      Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.54720 (5)
Ανακατανομή Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) του 

Νομού Σερρών, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 6, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄), 
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 
του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν.

β. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

2. Τα π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210/τ.Α΄).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄).

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/τ.Β΄).

5. Την αριθμ. Α3α/οικ.5208/19-4-1985 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας Ηρά-
κλειας Ν. Σερρών» (ΦΕΚ 264/τ.Β΄), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Α3α/οικ.5213/19-4-1985 κοινή υπουργι-
κή απόφαση με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας Νιγρίτας 
Ν. Σερρών» (ΦΕΚ 264/τ.Β΄), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. Α3α/οικ.4578/7-3-1986 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας ΣΙΔΗΡΟ-
ΚΑΣΤΡΟΥ Ν. Σερρών» (ΦΕΚ 97/τ.Β΄), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. Υ3β/οικ.5221/9-9-1993 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Στρυ-
μονικού Νομού Σερρών» (ΦΕΚ 739/τ.Β΄).

9. Την αριθμ. Υ4α/2126/30-8-1996 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Σύσταση θέσεων προσωπικού στα 
Κέντρα Υγείας Ίου νομού Κυκλάδων και Στρυμονικού 
νομού Σερρών.» (ΦΕΚ 862/τ.Β΄).

10. Την αριθμ. Υ4α/οικ.5961/16-06-1994 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Υπαγωγή των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ) 
και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) σε Νοσοκομεία 
της Χώρας και Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) στα Κέντρα 
Υγείας» (ΦΕΚ 470/τ.Β΄), όπως ισχύει.

11. Τα αριθμ. 47877/27-11-2017 και 51450/5-1-2018 
έγγραφα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης.

12. Το πρακτικό της 80ης/23-2-2018 συνεδρίασης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.

13. Την αριθμ. Β1α/οικ.24500/22-3-2018 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε΄ του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν θα προκύψει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη μεταφορά και υπαγωγή του Περιφερειακού 
Ιατρείου Βυρωνείας με τις εξυπηρετούμενες περιοχές 
αυτού, αρμοδιότητας Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου, 
στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας αποτελώντας εφεξής απο-
κεντρωμένη μονάδα αυτού.

Β. Τη μεταφορά και υπαγωγή του Περιφερειακού Ια-
τρείου Άνω Μητρουσίου, με τις εξυπηρετούμενες πε-
ριοχές αυτού, αρμοδιότητας Κέντρου Υγείας Νιγρίτας, 
στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού, αποτελώντας εφεξής 
αποκεντρωμένη μονάδα αυτού.

Γ. Την απαλοιφή της κοινότητας Αναγέννησης από την 
περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Στρυμονικού.

Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως 
έχουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών  Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔθΑ/ΔΥΑ/ 
ΤΔΑΔ/354440/14357/2346/1946 (6)
Συμπλήρωση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/

23-02-2018 (ΑΔΑ Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφασης 

σύστασης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη 

διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώ-

νων στην Πάτρα το 2019 (ΦΕΚ 857/B΄/12-03-2018).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητι-

κών Οργάνων», άρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματει-
ών», παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α΄/26.07.85).

β). Του άρθρου 53 του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και 
Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
121/Α/1999) όπως ισχύει.

γ) Tου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-04-2005).

δ)Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού»(ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.18),

ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού………Ανάπτυξης και Του-
ρισμού», (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/05.11.2016).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» 
(ΦΕΚ 3672/Β/11.11.2016) όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/
28-02-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ΦΕΚ 852/Β΄/ 
09.03.2018).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/23-02-2018 
(ΑΔΑ Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφαση Σύστασης Οργανω-
τικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των Παρά-
κτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 (ΦΕΚ 
857/Β/12-03-2018), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/ 
4057/23-02-2018 (ΑΔΑ Ω3ΜΟ4653Π4-ΣΓΗ) απόφαση 
Σύστασης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη δι-
οργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην 
Πάτρα το 2019, ως ακολούθως:

Β. 1. Όργανα διοίκησης της Οργανωτικής Επιτροπής 
είναι ο Πρόεδρος αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή και η 
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της.

2. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ασκεί τη 
διοίκηση και εκπροσωπεί την επιτροπή δικαστικά και 
εξώδικα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συ-
γκαλεί τη Γ.Σ. των μελών και την εκτελεστική επιτροπή, 
προεδρεύει των συνεδριάσεων και φέρει όλες τις αρμο-
διότητες που προβλέπονται από την παρούσα ή καθορί-
ζονται με αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών της Οργανωτικής 
Επιτροπής. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτε-
λείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμ-
ματέα της Οργανωτικής Επιτροπής.

4. Μετά τη λύση του Ν.Π.Ι.Δ, η Επιτροπή εξακολουθεί 
να υπάρχει και να συναλλάσσεται μόνο για τις ανάγκες 
της εκκαθάρισης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ.     6303 (7)
3η Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) 

«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 

“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 

2014-2020».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρη-

ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και 
ιδιαίτερα το άρθρο 19.

1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβασίμων 
με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το 
άρθρο 18.

1.4. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 2.

1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 8.

1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως κάθε φορά ισχύει.

1.7. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.8. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2.2. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/Α΄/2014).

2.3. Του π.δ.  24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

2.4. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

2.5. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265)
και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.7. Του ν. 2508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

2.8. Του ν. 2874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 40και 41 του ν. 3235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) και 
το άρθρο 65 του ν. 3389 (ΦΕΚ 94/Α΄) και όπως κάθε φορά 
ισχύει.

2.9. Του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) με τον 
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

2.10. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) Κοι-
νής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με 
την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν 
τον ΕΛΕΓΕΠ».

2.11. Της αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) κοι-
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

2.12. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε 
φορά.

2.13. Της αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/
25-10-2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμ-
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ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές 
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων ΠΑΑ».

2.14. Της αριθμ. 1582/71256/30-6-2017 (ΦΕΚ 2277/
Β΄/4-7-2017) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύν-
σεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/
νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων».

3. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.6 «Μ06-Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Την αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20» (3322/Β΄/2016) όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις αρ. 3498/31-3-2017 (1277/B΄/
12-4-2017) και αρ. 443/17-1-2018 (288/Β΄/2-2-2018) 
όμοιές της και ισχύει.

5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αριθμ. 
2170/12-7-2018 έγγραφο της.

6. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το από 
12/07/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014-2020» ως εξής:

Άρθρο 1
Το εδάφιο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 10 «Δε-

σμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1.2 Να αποκτήσει Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης 
για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτεί-
ται, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της 
απόφασης ένταξης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(8)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους σε βάρος του 

Mahmoud Ahmed του Abdelrady και της Laila 

για τελωνειακή παράβαση.

  Δυνάμει της 438/14/2017 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε, 
την 08-12-2017, κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 παρ. 2 
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 
του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή 
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε σε βά-
ρος του Mahmoud Ahmed του Abdelrady και της Laila, 
πρώην κατοίκου Καλλιθέας, οδός Μαυρομιχάλη αριθμ. 
8-10 και Κολοκοτρώνη, και νυν αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 047707623, κάτοχο του αριθμ. Α05673257 Δια-
βατηρίου, γεν. το 1970, στην Αίγυπτο, πολλαπλό τέλος 
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 
1 του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. 

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44636 Τεύχος Β’ 3536/21.08.2018

*02035362108180008*

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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