
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία 
ICGB AD για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου 
(ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης, Διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας και Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις- Ελληνικό 
Τμήμα» στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

2 Τροποποίηση της 1241.269/44/21604/5-4-1996 
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας «MYKONOS 
SHIPPING COMPANY LIMITED» που εδρεύει στην 
Κύπρο.

3 Ανάκληση της 3122.1/3723/24061/31-10-2003 
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστα-
σης στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας FREE 
BULKERS S.A. με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ.

4 Τροποποίηση της 926/39517/06-04-2015 (ΦΕΚ 
Β’ 680) απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων 
που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλε-
ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1307/2013 του Συμβουλίου.

5 Τροποποίηση της 1394/57870/21-5-2015 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων 
σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 1038/3-6-2015).

6 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου έτους 2019 στον Τοπικό 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αλεξάν-
δρειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/11245/289 (1)
Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην εταιρεία 

ICGB AD για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου 

(ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης, Διασύνδεσης Ελλάδας-

Βουλγαρίας και Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις- 

Ελληνικό Τμήμα» στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-

νίας - Θράκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’/22-04-2005).

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...» 
(ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 160/Α’/30-10-2017).

5. Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α’/22-08-2011) «Για τη λει-
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

6. Το άρθρο 45 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α’/
01-08-2014), σύμφωνα με τον οποίο οι άδειες εγκατά-
στασης και λειτουργίας των έργων ΑΣΦΑ χορηγούνται 
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

7. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-
κων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Κεφάλαιο Θ' του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
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και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 230/Α’/07-12-2016), όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/ 
17-01-2018).

9. Την οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 
28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης 
των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β’/31-12-2012).

10. Τα άρθρα 1 και 3 της οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση.» (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012), όπως τροποποιήθηκε 
με την οικ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β’/18-01-2018) 
όμοιά της.

11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του 
ν 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 
584/Β’/02-03-2012).

12. Την Δ3/Α’/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουρ-
γίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α’/05-03-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Δ3/Γ/6273/28-05-2014 απόφαση του υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος 
του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής 
Πίεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).» (ΦΕΚ 1628/Β’/
20-04-2014)

14. Το 102794-5/5-10-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 184272/
6-10-2016) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπη-
ρεσία μας η IX-06/28-09-2016 αίτηση της εταιρείας ICGB 
AD για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης του εν θέματι 
έργου, όπως συμπληρώθηκε με τις Χ-05/16-10-2017 (ΑΠ 
ΥΠΕΝ: 182392/18-10-2017), V-02/18-05-2018 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 
175219/21-05-2018) και ΧΙ-08/23-11-2018 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/84777/1060/26/26-11-2018) όμοιές της.

15. Τα από 13-06-2016 και 30-01-2018 ηλεκτρονικά μη-
νύματα του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 
Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, με τα οποία ζητήθηκε η 
προσκόμιση επιπλέον στοιχείων επί της υποβληθείσας 
μελέτης ασφαλείας του έργου.

16. Το από 17-07-2018 (ΑΠ ΔΥΔΡ/1518/17-07-2018) 
ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, με το οποίο 
ζητήθηκε η προσκόμιση δικαιολογητικών.

17. Την οικ.171379/29-10-2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κα-
τασκευή και Λειτουργία του έργου "ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"», δεκαετούς ισχύος.

18. Το από 22-11-2018 ερωτηματολόγιο, υπογεγραμ-
μένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπο-
γραφής, και την από Οκτώβριο 2016 Μελέτη Εγκατά-
στασης του έργου, συνοδευόμενα από τα σχέδια και τον 
προϋπολογισμό που αναφέρονται στο έργο του θέματος.

19. Την από Μάιο 2018 Μελέτη Ασφαλείας του εν θέ-
ματι έργου.

20. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, περί της ανά-
θεσης στην εταιρεία C&M Engineering της εκπόνησης 
της Μελέτης Εγκατάστασης και της Μελέτης Βασικού 
Σχεδιασμού (FEED) του έργου του θέματος.

21. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας C&M Engineering, περί 
της ανάληψης της εκπόνησης της Μελέτης Εγκατάστα-
σης και της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού (FEED) έργου 
του θέματος καθώς και της ανάθεσης της σε αρμόδιο 
μηχανικό.

22. Την από 16-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρ-
μοδίου μηχανικού της εταιρείας C&M Engineering, περί 
της ανάληψης εκπόνησης των Μελετών του έργου του 
θέματος.

23. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, περί της ανάθε-
σης στην εταιρεία «ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί» 
της εκπόνησης της Μελέτης Ασφαλείας του εν θέματι 
έργου.

24. Την από 23-07-2018 υπεύθυνη δήλωση του νό-
μιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ Σύμ-
βουλοι Μηχανικοί», περί της ανάληψης εκπόνησης της 
Μελέτης Ασφαλείας του έργου του θέματος.

25. Τις από 22-11-2018 υπεύθυνες δηλώσεις του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, περί της ανάθε-
σης του συντονισμού της ομάδας επίβλεψης κατασκευής 
του εν θέματι έργου.

26. Την από 16-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμο-
δίου μηχανικού της εταιρείας ICGB AD, περί της ανάλη-
ψης του συντονισμού της ομάδας επίβλεψης κατασκευής 
του έργου του θέματος.

27. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, σύμφωνα με 
την οποία κατά την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού 
του εν θέματι έργου έγινε πλήρης εξέταση και τήρηση 
του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 12 του προοιμίου της 
παρούσης.

28. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, περί της δέ-
σμευσης της εταιρείας για την εκπόνηση των προβλε-
πόμενων μελετών των υποπαρ. 1.στ, 1.ζ, 1η και 1θ, της 
παραγράφου Α.1.2 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ.12 
του προοιμίου της παρούσης.

29. Την από 22-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ICGB AD, περί της δέ-
σμευσης της εταιρείας για την ορθή χωροθέτηση των 
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σταθμών Βανοστασίου Νυμφαίας (BV1) και του Μετρη-
τικού Σταθμού (GMS1) και Σταθμού Ξέστρου (PS1) Κο-
μοτηνής, σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπαρ. 1.λ της 
παρ. Α. 1.2 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 12 του 
προοιμίου της παρούσης.

30. Το 2278/23-08-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με το οποίο στα 
υπό εξέταση αγροτεμάχια δεν έχουν καθορισθεί χρήσης 
γης και επομένως δεν υφίσταται περιορισμός για την 
εγκατάσταση του Μετρητικού Σταθμού του έργου του 
θέματος.

31. Το 2278/24-08-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμη-
σης του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με το οποίο το υπό 
εξέταση τεμάχιο βρίσκεται σε ορεινή δασική περιοχή 
εκτός ορίων οικισμού για την οποία δεν έχει αρμοδιό-
τητα η ανωτέρω Υπηρεσία.

32. Το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 244587530959 
-118 0008, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής στις 
19-01-2019, ύψους € 5000,00.

33. Την από 11-07-2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήμα-
τος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Χορηγείται στην εταιρεία ICGB AD έγκριση εγκατά-
στασης, πενταετούς διάρκειας, για την κατασκευή του 
έργου «Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης, 
Διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας και Συνοδευτικές 
Εγκαταστάσεις - Ελληνικό Τμήμα» στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη 
Μελέτη Εγκατάστασης, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτη-
ματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία 
του φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατά-
ξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης 
αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα-
ση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για 
την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλο-
ντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή 
ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση 
των εργασιών.

3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές 
και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

5. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουρ-
γική απόφαση της παρ. 17 του προοιμίου της παρούσας, 
όπως ισχύει. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να 
προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογοναν-
θράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Να τηρείται η απόφαση Τεχνικού Κανονισμού της 
παρ. 12 του προοιμίου της παρούσας για θέματα που 
αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγ-

χος, ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία του συνόλου 
του εν θέματι έργου.

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων 
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα 
διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρω-
θούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από 
την υπουργική απόφαση Δ3/Α’/οικ.4303/22-02-2012 της 
παρ. 12 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Για το προβλεπόμενο έλεγχο, τις επιθεωρήσεις και 
την έκδοση του απαιτούμενου προσωπικού θα χρησι-
μοποιηθεί προσωπικό διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 12 του Τεχνικού Κανονισμού της 
παρ. 12 του προοιμίου της παρούσας, για τη πραγμα-
τοποίηση ελέγχων και επιθεωρήσεων ως προς τον εν 
λόγω Κανονισμό.

8. Η θεώρηση των σχεδίων και της Τεχνικής Περιγρα-
φής αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή 
της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προ-
ϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

9. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε-
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει 
η Μελέτη Εγκατάστασης, η Μελέτη Ασφαλείας καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου έχουν οι με-
λετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προα-
ναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης, Μελέτη Ασφαλείας 
και λοιπά στοιχεία του φακέλου δεν εφαρμόζονται ή ότι 
τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα 
απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει-
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής 
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία 
ICGB AD από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωση.

12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός 
της διάρκειας ισχύος της παρούσας έγκρισης θα πρέπει 
να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργί-
ας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τις 
οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012) 
και Δ3/Α’/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) 
υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας ICGB AD, στην οποία να δηλώνει ότι η εγκα-
τάσταση του εν θέματι έργου έχει κατασκευαστεί σύμ-
φωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, τις 
εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις 
του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 12 του προοιμίου 
της παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Β12 του εν 
λόγω Τεχνικού Κανονισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας ICGB AD, στην οποία να δηλώνει ότι η εν θέματι 
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εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 12 του 
προοιμίου της παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα 
Β13 του εν λόγω Τεχνικού Κανονισμού.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί 
της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της επί-
βλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων κατά νόμο τεχνι-
κών, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης, λει-
τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, σύμφωνα 
με το Παράρτημα Β14 του εν λόγω Τεχνικού Κανονισμού.

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι 
επέβλεψε την κατασκευή της εν θέματι εγκατάστασης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι 
έλεγξε και υπέγραψε τις τελικές μελέτες κατασκευής 
του έργου του θέματος.

7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ. 
1589/104 (ΦΕΚ 90/Β’/2006).

8. Άδειας δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική 
αρχή.

9. Εκπονηθείσες Μελέτες, σύμφωνα με τα εδάφια (στ), 
(ζ), (η), (θ) της παρ. 1 του Μέρους Α. 1.2 (Ειδικά Δικαι-
ολογητικά) του Παραρτήματος Α της Δ3/Α’/οικ. 4303/
22-02-2012 απόφασης.

10. Έγγραφα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 12 του προοιμίου της 
παρούσας.

11. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνι-
ση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

12. Τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών 
καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρ-
τημάτων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα 
άρθρα 5 και 8, όπως προβλέπεται με το άρθρο 11 του 
ιδίου Τεχνικού Κανονισμού

13. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

14. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφω-
να με το άρθρο 14 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

15. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζο-
δρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση 
εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση 
της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπη-
ρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η 
είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμ-
φωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

16. Καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με την οικ. 14684/ 
914/Φ.15/17-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 
1500 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

    Αριθμ. 2212.2-1/269/7934/2019 (2)
Τροποποίηση της 1241.269/44/21604/5-4-1996

κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατά-

στασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 

«MYKONOS SHIPPING COMPANY LIMITED» που 

εδρεύει στην Κύπρο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/

31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/

4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/

29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 
2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής…»,

ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α’/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη»,

ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιδ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β’/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β’/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιε. της 1241.269/44/21604/5-4-1996 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 100/τ.ΑΠΣ/23-4-1996 και 114/
τ.ΑΠΣ/31-5-2006).
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3. Την από 14 Ιανουαρίου 2019 αίτηση της εταιρείας 
MYKONOS SHIPPING COMPANY LIMITED για τροποποί-
ηση της απόφασης εγκατάστασης ως προς την έδρα της 
εταιρείας.

4. Το από 10 Δεκεμβρίου 2018 πιστοποιητικό Καταχώ-
ρησης Μετεγκατάστασης/Μεταφοράς Έδρας του Ανα-
πληρωτή Εφόρου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1241.269/44/21604/
5-4-1996 (ΦΕΚ 100/τ.ΑΠΣ/23-4-1996 και 114/τ.ΑΠΣ/
31-5-2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας MYKONOS SHIPPING 
COMPANY LIMITED ως προς την έδρα της εταιρείας από 
ΚΥΠΡΟ (παλαιά έδρα) σε νησιά ΜΑΡΣΑΛ (νέα έδρα).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΣΙΕ/ΓΔ Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων/Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική 
επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή 
τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα 
αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης 
με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησής της, συμπερι-
λαμβανομένης της παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 1241.269/ 
44/21604/5-4-1996 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
100/τ.ΑΠΣ/23-4-1996 και 114/τ.ΑΠΣ/31-5-2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ  ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 2212.2-1/3723/7967/2019 (3)
Ανάκληση της 3122.1/3723/24061/31-10-2003 

κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστα-

σης στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας  FREE 

BULKERS S.A. με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/

31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/

4-3-2009),

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/
29-4-2013),

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 
2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-2016), 

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012), 

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής…»,

ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α’/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη»,

ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιδ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β’/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β’/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιε. της αριθμ. 3122.1/3723/24061/31-10-2003 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 229/τ.ΑΠΣ/13-11-2003).

2. Την από 18 Οκτωβρίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«FREE BULKERS S.A.», με την οποία ζήτησε την ανάκληση 
της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, 
αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την 3122.1/3723/24061/31-10-2003 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 229/τ.ΑΠΣ/13-11-2003) σχε-
τικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας «FREE BULKERS S.A» με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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    Αριθμ. 225/25290 (4)
Τροποποίηση της 926/39517/06-04-2015 (ΦΕΚ 

Β' 680) απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λε-

πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-

σχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων 

που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλε-

ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

1307/2013 του Συμβουλίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 παρ. α' του ν. 4235/2014 

(Α’ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 
(Α’ 78), «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργά-
νωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»,

β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 38).

2. Την 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β' 3936).

3. Την 2429/119958/06.09.2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιο-
ρίδου» (Β' 3901).

4. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνι-
κών επιλογών της ΚΑΠ της 1ης Αυγούστου 2018, μέσω 
ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του Καν (ΕΕ) 
639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 και άρ-
θρο 53 παρ.6 του Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθμ. 5957/16.01.2019 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η 926/39517/ 
6-4-2015 (ΦΕΚ 680/Β’/21-4-2015) απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 2
1. Στο τέλος της παραγράφου 1, του άρθρου 3, προ-

στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Από το έτος 2019 η κατ' ελάχιστο απαιτούμενη πο-

σότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς 
χυμοποίηση ορίζεται σε τρεις τόνους ανά εκτάριο καλ-
λιεργούμενης έκτασης.».

2. Η εν λόγω προσθήκη ισχύει από το έτος αιτήσεων 
2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ο Υφυπουργός Η Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 226/25299 (5)
Τροποποίηση της 1394/57870/21-5-2015 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των 

σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β' 

1038/3-6-2015). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 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), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α' 78). 

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α' 200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα 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).

2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).

3. Την 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β' 3936).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507Τεύχος Β’ 490/19.02.2019

4. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση 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 Συμ-
βουλίου (ΕΕ L347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ 
του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L181, 20.6.2014, σ. 1). 

δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (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 και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

5. Το άρθρο 33 της 104/7056/21-1-2015 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές 
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β'147/22-1-2015).

6. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνι-
κών επιλογών της ΚΑΠ της 1ης Αυγούστου 2018, μέσω 
ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ. 1 
και άρθρο 53 παρ. 6 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013

7. Την αριθμ. 5960/16-01-2019 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η 1394/ 
57870/21-05-2015 (Β' 1038/03-06-2015) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την 
1355/51118/26-4-2016 (Β' 1313 /10-6-2016) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Άρθρο 2
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαί-

ες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σπο-
ράς, όπως αυτοί ορίζονται από τις αριθμ. 250744/
17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανο-
νισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών» (Β' 861), 225021/31-03-2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πι-
στοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλω-
στικών φυτών» (Β' 478), 6775/95992/24-07-2014 υπουργική 
απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 
σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» 
(Β' 2130) και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπό-
ρων τεύτλων προς σπορά» ( Β' 493), όπως ισχύουν.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3, προστί-
θεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Από το έτος αιτήσεων 2019 η έκταση αναφοράς 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου καθορίζεται σε 4.392 εκτάρια».

3. Η Α' υποπαράγραφος της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποι-
ημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σπο-
ράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 250744/17-6-2003, 
225021/31-03-2003 και 225018/31-03-2003 κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις και στην 6775/95992/24-07-2014 υπουρ-
γική απόφαση, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των ορι-
ζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και 
υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο 
βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προ-
βασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, 
όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική 
απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β' 203).»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις με αριθμό: 
320703/30-07-1987 κοινή υπουργική απόφαση «Γενικός 
Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων 
σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών 
φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας 
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για φύτευση» (Β' 469), 250744/17-06-2003 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστο-
ποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» 
(Β' 861), 225021/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση 
«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπό-
ρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» 
(Β' 478), 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση 
«Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπό-
ρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» 
(Β' 2130) και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική από-
φαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 
σπόρων τεύτλων προς σπορά» ( Β' 493), όπως ισχύουν, 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για 
την παραγωγή σπόρων σποράς.»

5. Το πρώτο εδάφιο του Παραρτήματος, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Επιλέξιμα είδη, για την παρούσα ενίσχυση είναι οι 
σπόροι σποράς όπως αυτά αναφέρονται στις αριθμ. 
250744/17-06-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τε-
χνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπό-
ρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β' 861), 
225021/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός 
Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς 
σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β' 478), 
6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός 
Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς 
σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β' 2130) 
και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τε-
χνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων 
τεύτλων προς σπορά» ( Β' 493), όπως ισχύουν.»

6. Στο τέλος του Παραρτήματος, προστίθεται η παρα-
κάτω εγγραφή:

«  ΤΕΥΤΛΑ

1 Beta vulgaris L. Σακχαρότευτλα
 »
7. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από το έτος ενί-

σχυσης 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

Ι

Αριθμ. 1/8/18-01-2019 (6)  
 Πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου έτους 2019 στον Τοπι-

κό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αλε-

ξάνδρειας .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015

(176 Α’) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 

νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ.).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/ 
2015 (176 Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2015 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία 
καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/ 
2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
8ο θέμα περί «Πραγματοποίησης εργασίας καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον 
ΤΟΕΒ Αλεξάνδρειας και ιδίως στο γεγονός ότι αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες στον Οργανισμό-πέρα από την 
περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρ-
δευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση-υπάρχουν και καθ΄ όλο το έτος εξαιτίας 
των οργανικών κενών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι πό-
ροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει:

Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του 
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει. Ειδικότερα για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής εργασίας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
δύο (2) τακτικούς υπαλλήλους, δηλαδή διακόσιες σαρά-
ντα (240) ώρες συνολικά κατά ανώτατο όριο. Για το Β΄ 
εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία 
πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες για δύο (2) τακτικούς υπαλλήλους, 
δηλαδή διακόσιες σαράντα (240) ώρες συνολικά κατά 
ανώτατο όριο.

Β) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα-
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού και για την παρακολούθη-
ση της υλοποίησης εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2019, το οικονομικό τμήμα του 
Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ   
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