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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. ΙΕ/10421/1882/50137 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14652/2370/50137/8.4.2008 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην υπαγωγή του εν Ελλάδι υπο−
καταστήματος της αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας 
«ZEUS CAPITAL MANAGERS LTD.» που εδρεύει στη 
Κύπρο, στις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως συμπλη−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 1 

παρ. 2 (ΦΕΚ 132/Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ 312/Α΄/2005) και ισχύει.
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2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη».
7. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14652/2370/50137/8−.4.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του εν Ελλάδι υποκαταστή−
ματος της εταιρείας «ZEUS CAPITAL MANAGERS LTD.» 
που εδρεύει στη Κύπρο, στις διατάξεις του Ν. 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4488/467/8.2.2006 (ΦΕΚ 152/Β΄/ 
9.2.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών) «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθο−
ρισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του 
Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄)».

9. Την από 7.3.2013 (αριθμ. πρωτ. 10421) αίτηση της 
εταιρείας «ZEUS CAPITAL MANAGERS LTD.», για τον 
καθορισμό νέου περιθωρίου κέρδους, λόγω παρέλευσης 
πενταετίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14652/2370/ 
50137/8.4.2008 (ΦΕΚ 727/Β΄/29.4.2008) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιεί−
ται ως ακολούθως:

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών 
του υποκαταστήματος της εταιρείας «ZEUS CAPITAL 
MANAGERS LTD.» (cost−plus), όπως προέκυψε από την 
εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθη−
κε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005 
(πρακτικό 48/9.5.2013) ορίζεται σε επτά και εβδομήντα 
πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (7,75 %).

Το ποσοστό αυτό ισχύει από 29.4.2013, και επανεξετά−
ζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιού−
νται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς».

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασής μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. ΙΕ/47375/5566/50059 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/50059/3.4.2007 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην υπαγωγή του εν Ελλάδι υπο−
καταστήματος της αλλοδαπής Aνώνυμης Eταιρεί−
ας «LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL S.A.» που 
εδρεύει στην Ελβετία, στις διατάξεις του Ν. 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα−
στάθηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 1 

παρ. 2 (ΦΕΚ 132/Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ 312/Α΄/2005) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/50059/3.4.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του εν Ελλάδι υποκαταστή−
ματος της αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας «LOCKHEED 
MARTIN INTERNATIONAL S.A.», που εδρεύει στην Ελβε−
τία, στις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4488/467/8.2.2006 (ΦΕΚ 152/Β΄/ 
9.2.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών) «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθο−
ρισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του 
Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄)».

9. Την από 5.11.2012 (αριθμ. πρωτ. 47375) αίτηση της 
εταιρείας «LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL S.A.», 
για τον καθορισμό νέου περιθωρίου κέρδους, λόγω πα−
ρέλευσης πενταετίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/ 
50059/3.4.2007 (ΦΕΚ 526/Β΄/12.4.2007) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιεί−
ται ως ακολούθως:
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«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (πρακτικό 
48/9.5.2013) ορίζεται σε έξι και ενενήντα πέντε εκατοστά 
επί τοις εκατό (6,95 %).

Το ποσοστό αυτό ισχύει από 12.4.2012, και επανεξετά−
ζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιού−
νται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς».

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασής μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΙΕ/21253/3061/50013 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13814/2615/50013/8.6.2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα της εταιρείας «AVIN INTERNATIONAL 
BUNKERS SUPPLY S.A.», που εδρεύει στο Παναμά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 1 

παρ. 2 (ΦΕΚ 132/Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ 312/Α΄/2005), και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.  178/2000 «Περί Οργανι−
σμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/
Α΄/14.7.2000), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13814/2615/50013/8.6.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, 
της εταιρείας «AVIN INTERNATIONAL BUNKERS SUPPLY 
S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 

με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/31676/3731/50013/28.3.2011 απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 606/Β΄/15.4.2011), με την οποία τροπο−
ποιήθηκε η ανωτέρω εγκριτική υπουργική απόφαση, 
για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους για την 
πενταετία 2011−2015.

9. Την από 17.5.2013 (αριθμ. πρωτ. 21253) αίτηση της 
εταιρείας «AVIN INTERNATIONAL BUNKERS SUPPLY S.A.» 
και την από 23.5.2013 συμπληρωματική αυτής (αριθμ. 
πρωτ. 22221), για την αλλαγή της επωνυμίας της σε 
«INTERNATIONAL BUNKERS SUPPLY S.A.» και το από 
22.5.2013 πιστοποιητικό του Γενικού Προξενείου της 
Δημοκρατίας του Παναμά στην Ελλάδα, από το οποίο 
προκύπτει η ανωτέρω μεταβολή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13814/2615/50013/ 
8.6.2006 (ΦΕΚ 145/τ.ΑΠΣ/14.7.2006) απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει 
τροποποιημένη, ως προς την επωνυμία της εταιρείας, 
από «AVIN INTERNATIONAL BUNKERS SUPPLY S.A.» σε 
«INTERNATIONAL BUNKERS SUPPLY S.A.».

2. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, 
τη δήλωση μεταβολής από την αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία, το αργότερο εντός μηνός από της 
υπογραφής της παρούσης.

3. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασής μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 23979/ΔΕ264 (4)
Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλ−

λογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφε−
ρειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) περί διορισμού 
Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Το Π.Δ.  178/2000 (ΦΕΚ Α΄ 165) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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5. Την υπ’ αριθμ. 16942/ΔΙΟΕ 345/17.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 936) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Κυριάκο Βιρβιδάκη».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), και ιδίως την παράγραφο 9 του 
άρθρου 7 και τις παραγράφους 3 και 13 του άρθρου 21 
αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα πρώτο και 
δεύτερο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51).

7. Τις διατάξεις του Ν.Δ.  2957/1954 «Περί δημοσίων 
επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς 
ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α΄ 
186) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και ειδικότερα 
το άρθρο 186 αυτού.

9. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια, τα όρια και τις προϋποθέ−
σεις ανακατανομής των πιστώσεων του ΠΔΕ, καθώς και 
τις λεπτομέρειες για τη διαχείριση των πιστώσεων του 
ΠΔΕ περιφερειακού επιπέδου ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Διαδικασία έκδοσης

των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων

1. Στις αρχές κάθε έτους εκδίδονται κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2957/1954 (ΦΕΚ Α΄ 
186) και του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, οι ετήσιες Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) 
Έργων/Μελετών εθνικού και περιφερειακού επιπέδου 
(ΣΑΕ/ΣΑΜ, ΣΑΕΠΕ/ΣΑΜΠΕ), που εγκρίνονται με αποφά−
σεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Της έκδοσης αυτών 
προηγείται η αποστολή των προτάσεων του οικείου 
Υπουργού ή της Βουλής των Ελλήνων ή της οικείας 
Περιφέρειας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων κα−
θορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι σχετικές 
λεπτομέρειες και προθεσμίες ορίζονται στην ετήσια 
εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση, χρηματοδότηση και 
προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσί−
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

2. Με τις ανωτέρω ΣΑ εγκρίνονται: η ένταξη κάθε 
έργου στο ΠΔΕ, η συνολική δαπάνη για την πραγμα−
τοποίηση του (προϋπολογισμός έργου) καθώς και η 
διάθεση των απαιτούμενων ετήσιων πιστώσεων για το 
σύνολο των έργων κάθε ΣΑ, με ανάλυση ανά έργο και 
ανά τρίμηνο. Στην απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται 
ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε ΣΑ 
επισυνάπτεται συνοδευτικός πίνακας με την αντιστοί−
χηση των έργων με τους φορείς υλοποίησης.

3. Κατά την έκδοση της ετήσιας ΣΑ ενσωματώνονται 
και οι τυχόν προηγηθείσες εντός του ίδιου έτους όμοιες 
αποφάσεις για ένταξη ή/και τροποποίηση έργων στο 
ΠΔΕ (προεγκρίσεις), οι οποίες και παύουν να ισχύουν 
με την έκδοση της (ετήσιας) ΣΑ.

4. Όλες οι ΣΑ (προεγκρίσεις, ετήσιες και τροποποιητι−
κές) εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−

ακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ − ΠΔΕ) που λειτουργεί 
με ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Οι προτάσεις των φορέων προγραμματισμού και 
χρηματοδότησης (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή των 
Ελλήνων) που προηγούνται της έκδοσης των ΣΑ εισά−
γονται από τους φορείς στο σύστημα της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ − ΠΔΕ.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις ΣΑ με αποφάσεις

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Τροποποίηση συλλογικής απόφασης (ΣΑ) του ΠΔΕ 
που περιλαμβάνει ένταξη νέου έργου ή τροποποίηση 
του τίτλου ή του προϋπολογισμού συνεχιζόμενων έρ−
γων ή/και προσθήκη ή τροποποίηση ειδικών διατάξεων, 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από 
πρόταση των αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης.

Άρθρο 3
Ανακατανομές των πιστώσεων των έργων

των συλλογικών αποφάσεων του ΠΔΕ
με απόφαση του διατάκτη

1. Για την ταχύτερη χρηματοδότηση των έργων και την 
απρόσκοπτη υλοποίηση τους, δύναται να ανακατανέμο−
νται οι ετήσιες πιστώσεις των έργων που εντάχθηκαν 
στην οικεία ΣΑ, με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού 
ή του Περιφερειάρχη, ή του προβλεπόμενου οργάνου 
του φορέα της γενικής κυβέρνησης ή του εξουσιοδο−
τημένου από αυτόν οργάνου που έχει την ευθύνη της 
ΣΑ (αρμόδιο όργανο του φορέα χρηματοδότησης). Οι 
αποφάσεις αυτές εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 15 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ανακατανομές πιστώ−
σεων μεταξύ των έργων πραγματοποιούνται υπό τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχει ήδη εκδοθεί η (ετήσια) ΣΑ από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια 
όρια των πιστώσεων των έργων.

β) Διαπιστώνεται ανάγκη πληρωμής έργων, για τα 
οποία η εγκριθείσα πίστωση δεν επαρκεί.

γ) Με την ανακατανομή πιστώσεων σε ΣΑ του ίδιου 
φορέα εντός του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
ΠΔΕ, δύναται να αυξηθεί η πίστωση συγχρηματοδο−
τούμενου έργου (με ισόποση μείωση άλλων), μόνον 
εφόσον παραμένει ενταγμένο σε συγχρηματοδοτού−
μενο πρόγραμμα και η αύξηση της πίστωσης έργου 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης 
του προγράμματος.

δ) Δεν μειώνεται η πίστωση έργου, πέραν του αθροί−
σματος των υφιστάμενων πληρωμών και των απλή−
ρωτων υποχρεώσεων, για τις οποίες έχει ενημερωθεί 
η αρμόδια υπηρεσία του φορέα προγραμματισμού ή 
χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις μείωσης πιστώσε−
ων ενός έργου ελέγχονται και οι τυχόν κατανομές που 
έχουν εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για το 
έργο αυτό και αν απαιτείται προηγείται εντολή ανά−
κλησης της κατανομής.
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3. Με τις ως άνω αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων 
δεν δύναται να αυξηθεί το άθροισμα του συνόλου των 
πιστώσεων των έργων μιας ΣΑ ανά τρίμηνο παρά μόνο 
στην περίπτωση που πραγματοποιείται με την ίδια ή 
με όμοια απόφαση ισόποση τουλάχιστον μείωση του 
αντίστοιχου αθροίσματος άλλης ΣΑ του ίδιου φορέα 
(για τα υπουργεία σε επίπεδο του ειδικού φορέα, της 
Γενικής / Ειδικής Γραμματείας) και της ίδιας κατηγορίας 
ΣΑ (εθνικό − συγχρηματοδοτούμενο σκέλος).

Άρθρο 4
Ανακατανομή των ορίων πιστώσεων ΣΑ

μεταξύ φορέων

Στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
προβαίνει δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 
του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει, σε ανα−
κατανομή των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων σε ΣΑ 
μεταξύ διαφορετικών φορέων χρηματοδότησης υπό την 
προϋπόθεση της παρ. 2δ του προηγούμενου άρθρου, η 
απόφαση ανακατανομής των πιστώσεων αποστέλλεται 
στους ενδιαφερόμενους φορείς χρηματοδότησης, οι 
οποίοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα σε ανακατανο−
μές των πιστώσεων των έργων των εν λόγω ΣΑ ώστε να 
ενσωματώσουν τις αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων εκδίδει τροποποίηση της ΣΑ 
με ενσωματωμένες τις αλλαγές.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση των αλλαγών

στις συλλογικές αποφάσεις μέσω πληροφοριακού 
συστήματος − μεταβατική περίοδος

1. Οι αποφάσεις ανακατανομής του προηγούμενου άρ−
θρου παράγονται αυτοματοποιημένα από το ΟΠΣ − ΠΔΕ, 
με την κατάλληλη εισαγωγή στοιχείων από την αρμό−
δια υπηρεσία του φορέα προγραμματισμού ή χρηματο−
δότησης (ειδικότερα για τις Περιφέρειες τη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), η οποία έχει σε κάθε 
περίπτωση και την ευθύνη διασφάλισης των ορίων των 
κατανεμημένων πιστώσεων για κάθε ΣΑ ή ομάδα ομοει−
δών ΣΑ. Οι αποφάσεις ανακατανομής μετά την έκδοση 
τους αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήμα−
τος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2. Μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία για την 
αυτοματοποιημένη έκδοση των ανακατανομών μέσω 
του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, οι ανωτέρω 
ανακατανομές πραγματοποιούνται με αποφάσεις του 
αρμόδιου οργάνου (Υπουργού, Περιφερειάρχη κ.λπ.), και 
στη συνέχεια εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό 
σύστημα του ΠΔΕ από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύ−
σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
ότι με τις αποφάσεις ανακατανομής έχουν παραβιαστεί 
τα ανωτέρω όρια πιστώσεων, ενημερώνεται εγγράφως 
ο αρμόδιος διατάκτης προκειμένου να προβεί άμεσα σε 
ορθή επανάληψη της απόφασης. Μετά την έκδοση της 
διορθωτικής απόφασης, εισάγονται στο πληροφοριακό 
σύστημα οι διορθώσεις και αποστέλλονται τα τελικά 
στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ

Άρθρο 6
Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου

1. Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, με αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου τους στα (πενταετή) Επι−
χειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις δομή τους, 
το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις 
Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας 
(ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και υλοποιούνται από υπηρεσιακές 
μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε 
διακριτούς πίνακες το σύνολο των έργων / μελετών 
περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογι−
κές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / 
ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες 
της Περιφέρειας.

2. Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται 
επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τα έργα του 
ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες 
της Περιφέρειας περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμ−
μα Δράσης σε διακριτούς πίνακες.

3. Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παρα−
πάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων καταρτίζονται 
από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσε−
ων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλο−
νται στις Περιφέρειες από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 7
Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 

των οικείων φορέων υλοποίησης

1. Οι αρχικές ετήσιες ΣΑ του περιφερειακού σκέλους 
του ΠΔΕ (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ), οι τροποποιήσεις αυτών 
μετά την έγκριση τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων καθώς και οι αποφάσεις ανακατανομής των πιστώ−
σεων μετά την υπογραφή τους, αποστέλλονται άμεσα 
και με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού (ΔΙΑΠ) της οικείας Περιφέρειας στους φορείς 
υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα σε αυτές. 
Περαιτέρω οι Περιφέρειες με βάση το αναπτυξιακό τους 
πρόγραμμα περιφερειακού επίπεδου, προβαίνουν στην 
κατανομή των χρηματοδοτήσεων του ΠΔΕ στα έργα 
των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα 
έργα.

2. Οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσω−
ματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις 
πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Οι 
πιστώσεις αυτές τροποποιούνται με σχετική τροποποί−
ηση των προϋπολογισμών των φορέων, όταν πραγμα−
τοποιούνται ανακατανομές των πιστώσεων των έργων 
των ΣΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α.

Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετή−
σιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν 
στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχο−
ρηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων 
πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / 
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ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και εί−
ναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται 
οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους 
κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμε−
νες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋ−
πολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις 
δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του 
έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτε−
λούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ). 
Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται από τον φορέα 
συμψηφιστικές εγγραφές κατά το πρώτο δεκαήμερο του 
επομένου από τον μήνα αναφοράς, με βάση τις πληρωμές 
που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ κατά το μήνα αυτό. 
Για το οικονομικό έτος 2013 οι πιστώσεις στο σκέλος των 
εξόδων θα εγγραφούν στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς, 
ωστόσο ο κάθε φορέας, με βάση τα λογιστικά − μηχανο−
γραφικά του συστήματα θα πρέπει να παρακολουθεί και 
να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται 
με βάση τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

3. Έργα της Περιφέρειας, των Δήμων ή άλλων φορέων, 
τα οποία πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΠΤΑ), περιλαμβάνονται σε διακριτό πίνακα 
ανά ΣΑ στο σκέλος του Γενικού Προϋπολογισμού του 
ΠΤΑ: «Προϋπολογισμός Έργων και Επενδύσεων», με την 
επισήμανση «Έργα ΠΔΕ άλλων φορέων». Στον πίνακα 
αυτόν περιλαμβάνονται και τα έργα ΠΔΕ που αφορούν 
σε επιχορήγηση / χρηματοδότηση άλλων νομικών προ−
σώπων ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στις ΣΑ 
περιφερειακού επιπέδου. Για τη διαχείριση των πιστώ−
σεων αυτών τηρείται από το ΠΤΑ ιδιαίτερο λογιστικό 
κύκλωμα (λογαριασμοί τάξεως).

4. Για έργα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, 
τους Δήμους ή άλλους φορείς και πληρώνονται μέσω 
του ΠΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομο−
θεσίας περί νομιμότητας και κανονικότητας των σχετι−
κών δαπανών καθώς και οι ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικό−
τερα η υπ’ αριθμ. 2141/22.1.1998 (ΦΕΚ Β΄ 78) υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΠΤΑ)», 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8
Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για τα έργα

των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου

1. Για όλα τα έργα ΠΔΕ που είναι εγγεγραμμένα σε 
ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ, τηρείται βιβλίο μητρώου δεσμεύσεων 
από κάθε φορέα που τα υλοποιεί.

2. Για έργα περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ που υλο−
ποιούνται από την Περιφέρεια, τους δήμους ή άλλους 
φορείς και πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμεί−
ου Ανάπτυξης, τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του 
μητρώου δεσμεύσεων, αποστέλλονται από το ΠΤΑ, στην 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα υλοποίησης του έργου.

3. Τα αναλυτικά στοιχεία που καταγράφονται στο μη−
τρώο δεσμεύσεων (αναλήψεις δεσμεύσεων, τιμολογίων 
ή ισοδύναμα έγγραφα, παραστατικά πληρωμής κ.λπ.), 
καταχωρούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αναπτυξια−
κού Προγραμματισμού της Περιφέρειας από τους οικεί−
ους φορείς που έχουν την ευθύνη τήρησης του μητρώου 
δεσμεύσεων, χωρίς καθυστέρηση, στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δη−

μοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ), που λειτουργεί προς 
το σκοπό αυτό με την ευθύνη και παρακολούθηση της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων για όλα τα έργα του ΠΔΕ.

4. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του μητρώου δεσμεύ−
σεων, δηλαδή τα σύνολα που προκύπτουν από τα 
αναλυτικά στοιχεία που καταγράφονται στο μητρώο 
δεσμεύσεων, καταχωρούνται στο e−portal του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους από τους φορείς υλοποίησης 
που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση.

Άρθρο 9
Ισχύς της παρούσας − δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
και κατισχύει κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 1509/67137 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 769/31145/12.3.2013 υπουρ−

γικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμο−
γής της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 (ΦΕΚ Β΄ 247) κοινής 
υπουργικής απόφασης για την επιδότηση κατανά−
λωσης γάλακτος στα σχολεία».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

1.2 της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 (ΦΕΚ Β΄ 247) κοινής 
υπουργικής απόφασης και ιδίως τα άρθρα 3 και 10.

2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 1234/07 του Συμβουλίου (L299) για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»),

β) (ΕΚ) αριθμ. 657/2008 της Επιτροπής (L311) για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση 
κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορι−
σμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των 
σχολικών μονάδων όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 769/31145/12.3.2013 (ΦΕΚ Β΄ 756) υπουρ−
γική απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μέγιστη τιμή διάθεσης

1. Για τις σχολικές χρονιές 2012−2013 και 2013−2014, 
η μέγιστη τιμή διάθεσης του επιδοτούμενου φρέσκου 
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παστεριωμένου γάλακτος στους μαθητές ορίζεται στα 
0,90 € λίτρο και υπολογίζεται αναλογικά για τις υποδι−
αιρέσεις του όγκου των συσκευασιών. Η επιδότηση 0,186 
€/λίτρο (0,0465 €/0,250 λίτρα) πληρώνεται επιπρόσθετα 
της τιμής διάθεσης του γάλακτος στους μαθητές.

Άρθρο 2

1. Στα παραστατικά πληρωμής του άρθρου 6 παρ. 2. 
της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 κοινής υπουργικής από−
φασης προστίθενται και τα αποδεικτικά διάθεσης / πώ−
λησης των επιδοτούμενων προϊόντων. Τα αποδεικτικά 
αυτά δύναται να είναι ειδικό βιβλίο / αρχείο καταγραφής 
των διατιθέμενων / πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων 
ανά εβδομάδα, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του 
εγκεκριμένου φορέα, το οποίο ανά πάσα στιγμή θα 
μπορεί να διασταυρωθεί με τα επίσημα παραστατικά 
πώλησης στο πλαίσιο των επιτόπιων τακτικών ή έκτα−
κτων ελέγχων του άρθρου 5 παρ. 6 της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 1507/67082 (6)
Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής 

ενισχύσεων της υπ’ αριθμ. 295610/ΑΑ687/24.5.2007 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύ−
σεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν(ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της 
Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 897).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 εδάφιο γ΄ της υπ’ αριθμ. 295610/

ΑΑ687/24.5.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά 
τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν(ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006της Επι−
τροπής» (ΦΕΚ Β΄ 897),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον 

καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 

1782/2003» (L 265/26.9.2006), ο οποίος αντικατέστησε 
τον Καν(ΕΟΚ) 2019/1993 του Συμβουλίου (L 184/27.7.1993),

β) 1914/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Καν. 1405/2006 του Συμβουλίου, 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γε−
ωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L 365/21.12.2006), 
ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ) 3063/1993 της 
Επιτροπής (L 274/6.11.1993),

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής» (L 209),

δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λε−
πτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1290/2005 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L 171).

3. Το υπ’ αριθμ. 1145/52262/25.4.2013 έγγραφο του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ και τη σχετική εντολή του Γενικού Γραμματέα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295610/ΑΑ687/24.5.2007 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 897)

Η υπ’ αριθμ. 295610/ΑΑ687/24.5.2007 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματι−
κά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος 
όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παρα−
γωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή 
των Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 
1914/2006 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 897) τροποποιείται 
ως ακολούθως:

Το τρίτο εδάφιο πριν το τέλος του άρθρου 8 το οποίο 
έχει ως εξής: «Η ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο 
μέχρι την 1η Απριλίου του έτους που ακολουθεί, εκείνο 
για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση», αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30η 
Ιουνίου του έτους που ακολουθεί εκείνο για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1ης 
Ιανουαρίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

      Στην υπ’ αριθμ. 5840/ΔΒΕ549/29.4.2013 περίληψη από−
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1143/Β΄/13.5.2013 με θέμα «Τροποποίηση της 
απόφασης υπαγωγής, αλλαγή επωνυμίας, ολοκλήρωση 
και οριστικοποίηση κόστους του ειδικού επενδυτικού 
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σχεδίου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣ−
ΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», 
με δ.τ. «W.A.T.T. Α.Ε.», πρώην «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.», με δ.τ. ΕΠΑΝΑ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί 
με την υπ’ αριθμ. 14747/ΔΒΕ 2064/Ν.3299/04/23.12.2010 
(ΦΕΚ 2066/Β΄/31.12.2010) απόφαση υπαγωγής όπως ισχύει, 
στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ), όπως ισχύει», στην έκτη 
παράγραφο διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο:
«Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 

η 15.2.2013»,
στο ορθό:
«Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 

η 21.2.2013».

  (Από το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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