
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών 
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα 
για το έτος 2017.

2 Επέκταση του καταστήματος αφορολογήτων, 
αδασμολογήτων και φορολογημένων ειδών στον 
Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος.

3 Αύξηση ύψους πάγιας προκαταβολής στο Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική 
μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς) και επανακα-
θορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών 
που πληρώνονται από αυτή.

4 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ 
Α.Ε.», με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑ-
ΤΖΗΚΩΣΤΑ».

5 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης του Σκουλικίδη Παύλου με το Γενι-
κό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

6 Αναγνώριση του Παθολογικού-Ογκολογικού Τμή-
ματος του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως κατάλ-
ληλου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικό-
τητας Παθολογικής Ογκολογίας.

7 Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», ως Κέντρου μη 
χειρουργικής Εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης 
ενδοκαρδιακών Βλαβών με χρήση του συστήμα-
τος Mitra Clip.

8 1η Τροποποίηση της 74/5074/17.01.2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) «Περί πλαισίου λει-
τουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύ-
σεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γε-
ωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 99).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36106 (1)
Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών 

Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα 

για το έτος 2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 27).

2. Το π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α’ 172) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 252/2017 πράξη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αθηναίων, η οποία αφορά στην έγκριση 
λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων 
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2017 και 
όπου, μεταξύ άλλων, προτείνονται οι αμοιβές των στε-
λεχών των προαναφερόμενων Παιδικών Εξοχών για το 
έτος 2017.

6. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των δήμων.

7. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
135749/12-05-2017 «Βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης» 
της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Τμήμα Προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων βεβαιώνεται ότι στον Κ.Α. 6031.999 
Φ.0 «Αμοιβές λοιπών ειδικών κατηγοριών προσωπικού», 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 76.753,95 ευρώ 
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για τις αμοιβές των στελεχών που θα προσφέρουν οι-
κειοθελώς τις υπηρεσίες τους στις παιδικές εξοχές του 
Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135743/12-05-2017 «Ανακοί-
νωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 
ειδικών θέσεων στελεχών των Παιδικών Εξοχών του 
Δήμου Αθηναίων» από την οποία προκύπτει σε πόσες 
κατασκηνωτικές περιόδους θα απασχοληθεί κάθε κα-
τηγορία στελεχών.

9. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 
2168).

10. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α’ 232) «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής 
και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας» όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α’ 57).

11. Την από 14-07-2017 εισήγηση του Γενικού Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄/143), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές στελεχών των Παιδικών 
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2017, ως εξής:

α. Αρχηγός 300 ευρώ
β. Βοηθοί Αρχηγού 250 ευρώ
γ. Υπαρχηγοί 225 ευρώ
δ. Βοηθοί προγράμματος 185 ευρώ
ε. Κοινοτάρχες 185 ευρώ
στ. Ομαδάρχες 150 ευρώ
Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για κάθε μια από 

τις κατασκηνωτικές περιόδους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1161441 ΕΞ 2017 (2)
Επέκταση του καταστήματος αφορολογήτων, 

αδασμολογήτων και φορολογημένων ειδών στον 

Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄194) «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων».

β) 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.

γ) Του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄17). «Περί συ-
στάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμε-
τάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού».

δ) Του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) 
«Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Δια-
τάξεις».

ε) Την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.

στ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. α) Την αριθμ.Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β΄46 
και Β΄134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υφυπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ΙΙ, 
παρ.5, περίπτωση (κα).

β)  Άρθρου 2 της αριθμ.Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24.2.2012 
(Β΄465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμά-
των του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τα αριθμ.22/30-3-2017 και 29/10-5-2017 αιτήματα 
της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» 
με τα οποία ζητά την επέκταση του καταστήματος αφο-
ρολογήτων, αδασμολογήτων και φορολογημένων ειδών 
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

5. Το αριθμ. 15218/13.10.2017 έγγραφο του Τελωνεί-
ου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» το οποίο περιλαμβάνει 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 
του π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού δια-
γράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος αφο-
ρολογήτων, αδασμολογήτων και φορολογημένων ειδών, 
εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στη θέση και έκταση 
που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συ-
νοδεύει το από 12/10/2017 πρακτικό Γνωμοδότησης της 
Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ. 86/1979.
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2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 2.375,50 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελω-
νειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. Β2.α./Γ.Π.3706 (3)
Αύξηση ύψους πάγιας προκαταβολής στο Γ.Ν.Θ. 

«Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική 

μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς) και επανα-

καθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπα-

νών που πληρώνονται από αυτή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρο 25, του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού 

Ν.Π.Δ.Δ» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύ-
ει (ΦΕΚ 204 Α’).

β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α’).

γ. Του ν.δ. 2592/1953 «Περί Οργανώσεως της Ιατρικής 
Αντίληψης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 254 Α’).

δ. Του αρ. 48 και 90, του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).

2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

3. Την αριθ. Υ4α/ο ι 123895/31.12.2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3515/Β/31.12.2012) Ενοποιημένος 
Οργανισμός του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» και του Γ.Ν.Θ. «Ο 
Άγιος Δημήτριος».

4. Την αριθ. Δ4α/ 5856/06.06.1988 «Σύσταση πάγιας 
προκαταβολής στο Γενικό Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης» (ΦΕΚ 603 Β’).

5. Την αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π. 128815/28.03.2012 «Συμπλήρω-
ση Κωδικών Πάγιας Προκαταβολής του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (ΦΕΚ 1182 Β’).

6. Την αριθ. 11η/13.06.2017 (4η Ορθή Επανάληψη) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» με θέμα: «Επικαιρο-
ποίηση της 15n?/25.11.2016 (Θέμα 5ο) απόφασης του 
Δ.Σ. περί αύξησης του ύψους της παγίας προκαταβολής 
σε 3.000,00 €» (ΩΜΦΧ46904Κ-ΠΑ2).

7. Την αριθ. 597/05.07.2017 (Ορθή Επανάληψη) από-
φαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας περί αύξησης του ύψους της παγίας 
προκαταβολής Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» 
(Οργανική μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς) (ΑΔΑ: 
6ΠΧΝΟΡΕΠ-ΒΛΩ).

8. Τις συνθήκες λειτουργίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο 
Άγιος Δημήτριος» (Οργανική μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προ-
ϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημή-
τριος» με την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αύξηση παγίας προκαταβολής

Αυξάνεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική 
μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς) από χιλίων τετρα-
κοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(1.467,35 €) σε τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).

Άρθρο 2
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή

Το είδος και το ποσοστό των δαπανών κατά Κωδικό 
Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημή-
τριος» (Οργανική μονάδα έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς) 
καθορίζεται ως εξής:

A/A
ΚΑΕ

ΕΞΟΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 0829 Λοιπές μεταφορές 0,58%

2 0831 Ταχυδρομικά Τέλη 1,87%

3 0863
Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων

1,77%

4 0889
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισμού

0,48%

5 0912 Τέλη 5,54%
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6 1129
Προμήθεια σκευών
μαγειρείων και εστίασης

1,55%

7 1261
Προμήθεια γραφικής ύλης 
και μικροαντικειμένων
γραφείου γενικά

2,08%

8 1281
Προμήθεια υλικών μηχανο-
γραφικών και λοιπών
συναφών εφαρμογών

1,44%

9 1311
Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού

0,01%

10 1312
Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού

0,02%

11 1381
Προμήθεια ειδών καθαριό-
τητας και ευπρεπισμού

0,97%

12 1413
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων γενικά

1,86%

13 1431
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής 
μεταφορικών μεσών ξηράς

12,50%

14 1438
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής 
επίπλων και συσκευών

2,57%

15 1439

Λοιπές προμήθειες
συντήρησης και επισκευής 
μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού

0,18%

16 1511
Προμήθεια τροφίμων,
ποτών, καπνού

0,24%

17 1529
Προμήθεια ιματισμού
λοιπών περιπτώσεων

0,67%

18 1611
Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών

10,00%

19 1899
Διάφορες προμήθειες που 
δεν κατονομάζονται ειδικά

3,24%

Άρθρο 3
Στις αριθ. Δ4α/5856/06.06.1988 (ΦΕΚ 603 Β’) και ΔΥ5γ/

Γ.Π.128815/28.03.2012 (ΦΕΚ 1182 Β’) κοινή υπουργική 
απόφαση καταργούνται οι διατάξεις ως προς τους Κω-
δικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) που πληρώνονται από 
την πάγια προκαταβολή.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ. 81174 (4)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΡΟΞΕ-

ΝΙΑ Α.Ε.», με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α’), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 29, τ.Α’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α’), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α’),όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α’).

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α’).

8. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου υγείας, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει».

9. Την από 20.06.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.».

10. Την αρ. 5583/02.10.2017 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά-
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟ-
ΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», με το 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», κα-
λύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι-
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ. 81178 (5)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-

ας Αιμοκάθαρσης του Σκουλικίδη Παύλου με το 

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ-

ΜΩΝ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α’), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 29, τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α’), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α’), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α’).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α’).

7. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου υγείας, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει».

8. Την από 18.05.2017 αίτηση του Σκουλικίδη Παύλου.
9. Την αρ. 5582/02.10.2017 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά-
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Σκουλικίδη Παύλου με το 
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς 
στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν 
προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 80905 (6)
Αναγνώριση του Παθολογικού-Ογκολογικού 

Τμήματος του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως 

κατάλληλου για άσκηση ιατρών προς απόκτηση 

ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ 105 Α’),
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 165 Α’),

γ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α’),

δ. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α’).

2. Την αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β’).

3. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρω-
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 95 Β’),όπως ισχύει.

4. Την με αριθμ. 32 απόφαση της 264ης/29-9-2017 
Ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 36476/23-5-2017 έγγραφο της 
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. με την 
οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Παθολογικού-
Ογκολογικού Τμήματος του Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ» για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης των 
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ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Παθολογικής 
Ογκολογίας, με τον όρο ότι η κλινική και οι ειδικευόμενοι 
ιατροί θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εφημέριων του 
Νοσοκομείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2β7οικ. 81238 (7)
Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», ως Κέντρου μη 

χειρουργικής Εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης 

ενδοκαρδιακών Βλαβών με χρήση του συστήμα-

τος Mitra Clip.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4320/2015 
(ΦΕΚ 29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.  2071/1992 
(ΦΕΚ 123 Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συ-
στήματος Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας « (ΦΕΚ 105/Α΄/82) όπως επαναφέρ-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/
Α΄/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β’) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Το π.δ.  121/2017 (ΦΕΚ  148/Α’) (Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη.

8. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 72667/30-9-2016 απόφαση 
(Φ.Ε.Κ 3180/Β΄/4-10-2016) με θέμα: ««Όροι και προϋπο-
θέσεις αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων και Κλινι-
κών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων 
μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης 
ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος 
Mitra Clip - κριτήρια επιλογής ασθενών».

9. Την υπ’ αριθμ. 31 απόφαση της 264ης/29-9-2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 
Αριθμ. Πρωτ. Γ2β/οικ. 81125/31-10-2017, απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση Κέντρου μη χειρουργικής Εμφύτευ-
σης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών Βλαβών με 
χρήση του συστήματος Mitra Clip στην Ιδιωτική Γενική 
Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», με επιστη-
μονικά υπεύθυνο ιατρό τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Γε-
ώργιο Καραβόλια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2335/114578 (8)
1η Τροποποίηση της 74/5074/17.01.2017 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) «Περί πλαισίου λει-

τουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επεν-

δύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωρ-

γικό προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανά-

πτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 99).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

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

β) Του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά 
και ιδιαίτερα το άρθρο 69 παρ. 1 αυτού (Α’ 265).

γ) Του νόμου 3874/2010 (Α’ 151) «Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το 
άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και όπως κάθε φορά 
ισχύει.

δ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).

ε) Του π.δ. 116/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α’ 185).

στ) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, 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, 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

ζ) Του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Της Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722) 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού (Β’ 4233).

ι) Του 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» (Α’ 208).

ια) Της 74/5074/17.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση 
περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυ-
ξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 99).

2) Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/ 2013 (ΕΕ L347) του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.

β) Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 (ΕΕ L347) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.

γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L352) (de 
minimis) της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (ΕΕ L193) της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
(ΕΕ L227) της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για 
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

στ) Του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ζ) Την αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 απόφα-
ση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προ-
γραμματισμού 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 
C(2017) 4571 final/28-06-2017 και ισχύει.

η) Τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο Παράρτη-
μα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής.

3) Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αρ. πρωτ. 
2677/19-09-2017 (αρ. εισ. 1965/98264/20-09-2017) έγ-
γραφό της.

4) Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το αρ. πρωτ. 
80930/22-09-2017 (αρ. εισ. 1993/99172/22-09-2017) 
έγγραφό του.

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 74/5074/17.01.2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέ-
τρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, 
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» 
(Β’ 99) ως εξής:

Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται η υποπαρ. α) της παρ. 2. Ενισχυόμε-
νες δράσεις, του άρθρου 1 ως εξής:

«α) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτή-
ματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις 
στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στη μεταποίηση προϊόντων εντός του 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και αξιοποιούν το προϊόν 
αυτό ως ενδιάμεσο προϊόν που το μεταποιούν περαιτέ-
ρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός 
Παραρτήματος Ι της (Σ.Λ.Ε.Ε.)».

2. Αντικαθίσταται η υποπαρ. β) της παρ. 2 «Ενισχυόμε-
νες δράσεις» του άρθρου 1 ως εξής:

«ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυ-
ξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», 
όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο Παράρτημα Ι της 
ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν).
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Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις 
στήριξης από επαγγελματίες αγρότες που μεταποιούν 
πρώτη ύλη εντός του Παραρτήματος Ι της (Σ.Λ.Ε.Ε.) και το 
τελικό προϊόν δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 
Ι (μη γεωργικό προϊόν)».

3. Αντικαθίσταται τα σημεία ιι), ιαια) και ιβιβ) της υπο-
παρ. α) της παραγράφου 4. Ενισχυόμενοι κλάδοι, του 
άρθρου 1 ως εξής:

«ιι) Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπο-
λειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής.

ιαια) Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών 
κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβις, λινάρι)».

4. Αντικαθίσταται της υποπαρ. ε) της παραγράφου 
4. Ενισχυόμενοι κλάδοι, του άρθρου 1 ως εξής:

«ε) Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη για 
τη μεταποίηση προϊόντος του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ 
(γεωργικό προϊόν) σε προϊόν εκτός του Παραρτήματος 
Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν), στο πλαίσιο των ανω-
τέρω Δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην 
μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν 
το προϊόν αυτό ως ενδιάμεσο προϊόν που θα το μετα-
ποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό 
προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.».

5. Προστίθεται στην υποπαρ. β) της παραγράφου 5. 
«Ισχύοντα ποσά και ποσοστά στήριξης» προστίθεται του 
άρθρου 1, σημείο γγ) ως εξής:

«γγ) Οι δαπάνες που συνδέονται με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας εμπίπτουν στους περιορισμούς Καν. 
(Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis) της Επιτροπής. Το ποσοστό 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών 
της αίτησης στήριξης που σχετίζονται με τη συγκεκρι-
μένη κατηγορία δαπανών.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η 74/5074/17.01.2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) περί πλαισίου λειτουργίας 
του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μετα-
ποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» 
(Β’ 99).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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