
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄  5838) 
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικό-
τητα“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

2 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Μα-
ραθώνος κτιρίου της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Αν-
δρέα Αττικής, ιδιοκτησίας του Υπουργείου, για τη 
λειτουργία Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση της 2030/φ.324/16.1.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
60/21.1.2019) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κα-
τάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην 
εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/EE 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού 
δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών 
ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προ-
τεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις 
διατάξεις της Οδηγίας», όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με τη με αριθμό 41539/φ.324/3.6.2019 (ΦΕΚ 
τ. Β΄ 2230/10.6.2019) όμοια - Παράταση της διάρ-
κειας των εργασιών και ορισμός νέων μελών.

4 Ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης οχημάτων καθώς 
και εναπόθεσης κάθε πλωτού μέσου σε χώρους 
αιγιαλού και παραλίας.

5 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική 
περίοδο 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 122868 (1)
   Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) 

υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικό-

τητα“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν-
δυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄ 4122).
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5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγρα-
φών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του 
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά 
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού 
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου» (Β΄3410), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β΄ 4122), και ισχύει.

6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός 
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που 
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (Β΄ 922).

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

13. Την απόφαση 79591/30.07.2019 του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(ΥΟΔΔ 507).

14. Την 137111/18-12-2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 “Γενική Επιχει-
ρηματικότητα” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλι-
σμού” του έτους 2018» (Β΄ 5738/27.12.2018).

15. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

16. Την 139383/21-12-2018 (Β΄  5838) υπουργική 
απόφαση «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύ-
σεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Τροποποιούμε την αριθμ. 139383/21-12-2018 «Τρί-
τη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β΄ 5838) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται, 

ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-

γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι 
η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018. Ημερομηνία λήξης του 
κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
2020».

Άρθρο 2
α. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 7 αντικαθίσταται η αναφορά «-05-(Εξόρυξη 
άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες εξόρυξης)», ως εξής:

«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1-(Υποστη-
ρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου) και -09.90.11-(Υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια 
δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα 
και του χάλυβα».

β. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 διαγράφονται οι αναφορές «-53-Ταχυδρομικές 
και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- Δρα-
στηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών».

γ. Στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 
7 προστίθεται υποπερίπτωση ηη, ως εξής:

«ηη. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπό-
θεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενι-
σχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 
φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 21 της παρούσης».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 16 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, 

ως εξής:
«10. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέρ-
γεια ελέγχου, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση 
αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
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σχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή 
και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπα-
γωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο 
μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό 
πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα 
του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και 
αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής από-
φασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή 
του παράβολου της παραγράφου 7.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό 
(50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματο-
ληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης ορίζονται οι όροι, οι προϋπόθεσεις οι απαιτούμενες 
ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώ-
νουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον
ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτω-
ση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του 
πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθ-
μιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με 
όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος 
και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά. Όπου στις δι-
ατάξεις της παρούσης γίνεται αναφορά στην υλοποίηση 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίου, 
αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση 
ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από 
ορκωτό ελεγκτή  - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρ-
θρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και 
συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται 
η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4449/2017 υπογεγραμμένη από τον, ως άνω, ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική 
βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς 
και όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπα-
γωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή και 
λογιστή - φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονομικές κατα-
στάσεις ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. 
Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της 
έκθεσης ελέγχου και τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων 
με τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και 
των σχετικών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανε-
πιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της 
σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται 
ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6, 
αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποί-
ησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του 
παράβολου της παραγράφου 7.

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με 
την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο που διενεργείται από πενταμελή επιτροπή απο-
τελούμενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας 
Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14, β) ένα (1) 
μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων, γ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) μέλος που 
ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το 
πόρισμα της πενταμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην 
αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό 
έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώ-
σεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται 
κύρωσες σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης.

Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας 
παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των 
διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου 
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής 
της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για πε-
ραιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της 
παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Οικονομικών που εκ-
δίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το 
ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου 
διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριμένα αντι-
κείμενα ελέγχου σχετικά με την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας 
σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παρού-
σας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες ειδικότητες των 
λοιπών επαγγελματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη 
συγκρότηση και λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής, 
καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Όπου στις διατάξεις της παρούσης προκήρυξης γίνεται 
αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστο-
ποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο.
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Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, 
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - 
λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγ-
χο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζουν αναλογικά 
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί 
απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που 
ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντο-
τήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέ-
ραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο 
σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή 
ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι/οποίες συμμετείχαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων».

Άρθρο 4
Η περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 17 

αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) Εφόσον κατά τη γνωστοποίηση μεταβολής της 

εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3θ και 4 του 
άρθρου 21 της παρούσης, προδήλως διαπιστώνεται ότι, 
λόγω αυτής ο φορέας έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή 
επιχείρηση ή επίκειται έκδοση διοικητικής πράξης κατα-
βολής ενισχύσεων, η υπηρεσία προβαίνει αυτεπάγγελτα 
σε τροποποίηση των όρων της απόφασης υπαγωγής ή 
και ανάκληση αυτής εφόσον δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής».

Άρθρο 5
Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 

προστίθενται εδάφιο, ως εξής:
«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβά-

σεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον 
τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά κα-
ταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται 
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν 
από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται 
και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη 
λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων».

Άρθρο 6
1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

 Αριθμ. 45809/3999  (2)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Μα-

ραθώνος κτιρίου της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Αν-

δρέα Αττικής, ιδιοκτησίας του Υπουργείου, για τη 

λειτουργία Νηπιαγωγείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 9 του ν. 4052/ 

2012 (Α΄ 41),όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα με την 
τροποποίηση από το ν. 4554/2018, αρθρ. 44, παρ. 2 
(Α΄ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευ-
των ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Την αριθμ. ΓΠ/Δ11/οικ.45282/2146/9.10.2019 πρότα-
ση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως αυτή συμπληρώ-
θηκε με το Δ11/οικ. 4375/ 429/21.11.2019 έγγραφό του.

8. Τα αριθμ. 23834/4.11.2019 και 17223/9.8.2019 
έγγραφα του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και τα απο-
σπάσματα πρακτικών των αριθμ. 29/2019 και 30/2019 
Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

9. Την αριθμ. 45809/Δ2 5569/30.10.2019 γνωμοδότη-
ση της Δ/νσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

11. Την κάλυψη έκτακτων σχολικών αναγκών της περι-
οχής του Δήμου Μαραθώνος, αποφασίζουμε:

Α) Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 
(κτιρίου) εντός του χώρου της Ε΄ κατασκήνωσης Αγί-
ου Ανδρέα Αττικής στο Δήμο Μαραθώνος, κυριότητας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(πρώην ΠΙΚΠΑ) για τη λειτουργία Νηπιαγωγείου και ει-
δικότερα με τα κάτωθι στοιχεία:

Πρόκειται για ισόγειο από μεταλλική κατασκευή κτίριο 
τύπου ΤΟΛ συνολικής επιφανείας (εξωτερικές διαστά-
σεις) 317,86 μέτρων τετραγωνικών.
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Β) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
πέντε (5) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η 
ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το παραχωρούμενο ακίνητο (κτίριο) θα χρησιμο-
ποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης Νηπιαγωγείου στην 
περιοχή του Δήμου Μαραθώνος (4ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. 
Νέας Μάκρης).

3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησι-
μοποίηση του παραχωρούμενου ακινήτου για σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παραχωρείται.

4. Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου δεν θα παρεμπο-
δίζει την προετοιμασία που απαιτείται ετησίως για την 
λειτουργία της Ε΄ Κατασκήνωσης του Αγίου Ανδρέα Ατ-
τικής, στα πλαίσια του κρατικού κατασκηνωτικού προ-
γράμματος διαστήματος 1/6 έως 30/9 εκάστου έτους, δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα και την ασφάλεια των νηπίων.

5. Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της παρα-
χώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες 
Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες (οικο-
δομικές άδειες, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Νηπια-
γωγείου κ.λπ.) και εγκρίσεις καθώς επίσης να λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα κατά την υλοποίηση των έργων 
διαμόρφωσης και επισκευής του κτιρίου και να τηρεί 
όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε ισχύουν, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Ειδικότερα, η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης 
του ακινήτου (κτιρίου), θα γίνει σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), καθώς και με κάθε άλλη 
σχετική διάταξη.

7. Ο Δήμος Μαραθώνος θα προβεί στην αλλαγή χρή-
σης λειτουργίας του ακινήτου σε Νηπιαγωγείο, εάν αυτό 
απαιτηθεί.

8. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από 
το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό 
μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντι-
κειμένων, που μπορεί να το βλάψουν ή να ρυπάνουν 
σοβαρά το περιβάλλον.

9. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με οποιαδή-
ποτε δαπάνη σχετικά με το εν λόγω ακίνητο, ενώ όλες 
οι λειτουργικές δαπάνες και οι όποιες απαιτούμενες ερ-
γασίες διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης κ.λπ. του 
κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα επιβαρύνουν 
εξ ολοκλήρου το Δήμο Μαραθώνος.

10. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητα του στο παραχω-
ρούμενο ακίνητο καθώς και από την μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του.

11. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

 Αριθμ. Ε-1712, 77897 και 81730/φ.324 (3)
Τροποποίηση της 2030/φ.324/16.1.2019 (ΦΕΚ 

τ.  Β΄ 60/21.1.2019) απόφασης του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμε-

νο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσω-

μάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 

2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 

σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποί-

ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

μέσω του ποινικού δικαίου, τη σύνταξη της σχε-

τικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιο-

λόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα 

αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέ-

διο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγί-

ας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 

41539/φ.324/3.6.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2230/10.6.2019) 

όμοια - Παράταση της διάρκειας των εργασιών 

και ορισμός νέων μελών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄του ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 81/2019(Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 4625/2019 (Α΄ 139),

στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2) Τη με αριθμό 2030/φ.324/16.1.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
60/21.1.2019) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία 
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα 
επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
41539/φ.324/3.6.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2230/10.6.2019) όμοια.
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3) Το με αριθμ. 40ΕΞ/2019ΕΜΠ/17.10.2019 έγγραφο 
της Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομι-
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης αναπληρωματι-
κού μέλους της ως άνω επιτροπής.

4) Το με αριθμ. 78245ΕΞ2019/11.7.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 2030/φ.324/16.1.2019 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 60/21.1.2019) απόφασης του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι-
κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου 
νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της 
Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά 
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, 
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθε-
σης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα 
αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου 
διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 41539/φ.324/3.6.2019 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2230/10.6.2019) όμοια, ως εξής:

Ι) Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της ως άνω 
επιτροπής έως τις 30 Απριλίου 2020.

ΙΙ) Ορίζεται ο Χαράλαμπος Τσιανάκας του Δημητρίου, 
δικηγόρος Αθηνών, ειδικός συνεργάτης στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, υποψήφιος διδά-
κτορας Δημοσίου Δικαίου, νέο τακτικό μέλος στην ως 
άνω επιτροπή, με αναπληρώτρια την Μαριαλένα Παπαν-
δρέου του Ανδρέα, μετακλητή υπάλληλο, κατηγορίας 
ΠΕ, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.

ΙΙΙ) Ορίζεται η Νικολίτσα Ράπτη του Κωνσταντίνου, Επι-
θεωρήτρια-Ελέγκτρια στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, νέο 
τακτικό μέλος στην ως άνω επιτροπή.

ΙV) Ορίζεται ο Κωνσταντίνος Στάμου του Αθανασίου, 
στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών 
της Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομι-
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 
νέο αναπληρωματικό μέλος στην ως άνω επιτροπή, σε 
αντικατάσταση της ορισθείσας Τζόαν Αδρακτά του Κων-
σταντίνου.

ΙV) Ορίζεται η Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, νέο αναπληρωματικό μέλος στην ίδια ως 
άνω επιτροπή, σε αντικατάσταση της ορισθείσας Λήδας 
Τσαγκαράκη του Δονάτου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

 Αριθμ. 2133.3/5646/2019  (4)
Ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης οχημάτων καθώς 

και εναπόθεσης κάθε πλωτού μέσου σε χώρους 

αιγιαλού και παραλίας. 

 Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 

Χαλκίδας (ΦΕΚ 328 Β΄/1978).
β. Το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4597/2019 
(ΦΕΚ Α΄ 35) και ισχύει.

γ. Την αριθμ. 2131.24/26738/11-04-2019 με αριθμ. 
01/2019 εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Α΄.

δ. Την ανάγκη λήψης πρόσφορων μέτρων για την αντι-
μετώπιση ζητημάτων έκτακτης ή ειδικής φύσεως που 
προέκυψαν από την επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους χώρους αιγιαλού και παραλίας.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κάθε είδους 
τροχοφόρου οχήματος (αυτοκίνητα, φορτηγά, τρέιλερ, 
δίκυκλα) καθώς και εναπόθεσης κάθε είδους πλωτού 
μέσου στους χώρους αιγιαλού και παραλίας αρμοδιότη-
τας του Κ.Λ Χαλκίδας και των Λ/Τ και Λ/Σ υπαγωγής του.

2. Οι παραβάτες της παρούσας υπόκεινται στις κυ-
ρώσεις των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
Χαλκίδας (ΦΕΚ 328Β΄/1978).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ   
Ι

 Αριθμ. 3174/306811 (5)
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-

σεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιη-

τική περίοδο 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/

5-3-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 446) «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Συμβουλίου».

β) Του άρθρου 2 της με αριθμ. 4653/106862/2-10-2015 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2157) «Συμπληρωματικά μέτρα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51201Τεύχος B’ 4572/13.12.2019

εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των 
πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλε-
ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
του Συμβουλίου», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 
1548/37553/31-3-2017 (Β΄ 1231) όμοια απόφαση.

γ) Της παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147Β΄/22-2-2015) «Εθνικές επιλο-
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. α) 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).

β) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

γ) Το π.δ. 90/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει.

δ) Την με αριθμ. 3669/29-7-2019 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 3134) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή».

3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 4653/ 

106862/02-10-2015 υπουργικής απόφασης όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές 
επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών, προκειμένου 
να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης χυμοποίησης πορτοκαλιών για την περίοδο 
μεταποίησης έτους 2020.

α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 

«ΛΑΚΩΝΙΑ» ΣΥΝ ΠΕ-ΕΓΑ

-

2
ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Α.Ε.

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΕΡΝΗ-
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 

ΑΒΕΕ

α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΧΥΜ

5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΥΜΩΝ Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

6
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-
ΡΕΑ

Ε.Α.Σ. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -

ΡΕΑ

7
ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΧΙΟΥ ΑΕ

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ 
Α.Ε.

8

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ
ΧΥΜΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

9

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ 
ΚΗΠΟΙ Α.Ε.

10 ΠΑΝ. & ΑΝ. Παντελή 
ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε -

11

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ 
ΦΡΟΥΤ ΑΕ

12 ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΥΜΟΙ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ

13

ALBERTA ΑΝΩΝΥΜΗ 
EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΥΜΩΝ

ALBERTA

14

FRESHLAND WORLD 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BIOFRESH LAND 
A.E.

15

FRUIT CARE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕ

FRUIT CARE ΕΠΕ

16 FRUJUICEXPORT ΜΟΝ/ΠΗ 
Ι.Κ.Ε. F.J.E.S.M.P.C.

Άρθρο 2
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, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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*02045721312190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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