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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΓΥΦΤΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ» με
δ.τ. «DELAGRO ΕΕ» που έχει υπαχθεί και υλοποιηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

2

Αναγνώριση της ιδιωτικής κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών
διόρθωσης ενδοκαρδιακών Βλαβών με χρήση
του συστήματος Mitra Clip.

3

Κατανομή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έτους 2018.

4

Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
υλικών και εκτέλεσης εργασιών του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5

Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού
τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.

6

Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΓΥΦΤΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ»
με δ.τ. «DELAGRO ΕΕ» που έχει υπαχθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.
Με την 53979/ΥΠΕ/4/00398/Ε/Ν. 3299/2004/ 21.5.2018

Αρ. Φύλλου 2090

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση -οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΓΥΦΤΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ»
με δ.τ. «DELAGRO ΕΕ», και η τήρηση των όρων της αριθμ.
24111/ΥΠΕ/4/00398/Ε/Ν.3299/2004/22.12.2006 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ 108Β/31-01-2007), που αφορά στην
ίδρυση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), στη θέση
Μέλισσα, στο Δ. Ασπρόπυργο, του Νομού Αττικής, με
τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών
(1.288.253,70 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (322.063,43€), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ
και σαράντα οκτώ λεπτών (515.301,48 €), που αποτελεί
ποσοστό 40,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του μακροπρόθεσμου δάνειου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών
(450.888,80€), που αποτελεί ποσοστό 35,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1353 παλετοθέσεις ευρωπαλέτας 800*1200 mm και 2 δεξαμενές
32.000 λίτρων έκαστη.
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 29.6.2016.
(ζ) Οι συνολικές νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
για τη χρονική περίοδο 7/2016-6/2017 ανέρχονται σε
4,09 ΕΜΕ υπερκαλύπτοντας τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται από την απόφαση Υπαγωγής για το 1ο έτος
λειτουργίας (6 ΕΜΕ/2 = 3 ΕΜΕ).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
του υπόλοιπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (251.301,48 €) στην επένδυση με την
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αριθμ. 24111/ΥΠΕ/4/00398/Ε/Ν.3299/2004/22.12.2006
απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 108Β/31-01-2007), που προκύπτει
από την αφαίρεση ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (264.000,00 €) (Α Δόση) από το σύνολο
της επιχορήγησης ποσού ύψους πεντακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ και σαράντα οκτώ
λεπτών (515.301,48 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ.
7 του νόμου 4399/2016 και την αριθμ. 77685/21.7.2016
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (Β΄ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2β/οικ. 42856
(2)
Αναγνώριση της ιδιωτικής κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών
διόρθωσης ενδοκαρδιακών Βλαβών με χρήση
του συστήματος Mitra Clip.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
(Α΄/105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του
ν. 2194/1994 (A΄/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄/143) «Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992
(Α΄/123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄/45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 73/2015 (Α΄/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Υ 25/6-10-2015 απόφαση (Β΄/2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας»
όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 121/2017 (Α΄/148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
9. Την αριθμ. Α3γ/οικ. 72667/30-9-2016 (Β΄ 3180)
υπουργική απόφαση με θέμα: «΄Οροι και προϋποθέσεις
αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων και Κλινικών ως
προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χει-
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ρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με την χρήση του συστήματος Mitra Clip –
κριτήρια επιλογής ασθενών».
10. Την αριθμ. 15 απόφαση της της 268ης/20-4-2018
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ με θέμα «Αξιολόγηση της Ιδιωτικής
Κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – Κλινική Αμαρουσίου ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρου μη
χειρουργικής Εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών Βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip».
11. Την αριθμ. Γ2β/οικ.42822/5-6-2018 απόφαση αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναγνώριση της ιδιωτικής κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως κέντρου
μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra
Clip, καθώς πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
αριθμ. Α3γ/οικ. 72667/30-9-2016 (Β΄ 3180) υπουργικής
απόφασης, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό τον επεμβατικό καρδιολόγο, Παπαϊωάννου Γεώργιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/15924
(3)
Κατανομή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έτους 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου
ενάτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) και του άρθρου
8 παρ. 1 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).
2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/
Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» .
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
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ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009.
5. Την αριθμ. ΔΙΠΠΦ.ΕΓΚΡ/108/14993/19-07-2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (28-7-2016) εγκριτική απόφαση
της ΠΥΣ33/2006, όπως ισχύει.
6. Το αριθμ. οικ.2665/27-04-2018 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή εννέα (9) ατόμων σε θέσεις Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού – (Νομικοί) στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων της
προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/τ.ΑΣΕΠ /21-11-2016) που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 468/Γ/26-04-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19885
(4)
Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
υλικών και εκτέλεσης εργασιών του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ,
β) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
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ε) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ..............,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ...................... Δικτύων»,
στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ.133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23.03.2018 (ΦΕΚ
1164/Β΄/29.03.2018) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού»
στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
3. Την ανάγκη σύστασης μόνιμης Επιτροπής για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης
για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Α.1 Συστήνουμε και συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πενταμελές (5μελές) γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή) με αντικείμενο τη διενέργεια
διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
υλικών και εκτέλεσης εργασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Επιτροπή συγκροτείται από
υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του,
ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η συγκέντρωση των
προσφορών, όπου απαιτείται, η αποσφράγιση αυτών,
η αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων σε
ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς, η αξιολόγηση των
προσφορών των διαγωνισμών, ή απευθείας ανάθεσης,
η σύνταξη πρακτικών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης και η
επίλυση παντός, εν γένει, προκύψει κατά τη διενέργεια
των διαγωνισμών αυτών. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, πέραν
των ανωτέρω θεμάτων και για κάθε θέμα που προκύπτει
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και
αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης
ορισμού των μελών της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΝΣβ/οικ42900/ΦΝ 393
(5)
Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού
τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως
η τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας
ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του
ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας
Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ Α΄114).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/
4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
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σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-112016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α΄ 57).
10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄162).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄105).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14. Τις διατάξεις της αριθμ. 215/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2316/2012) «Μεταφορά στην εταιρία
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου» κατά τις
διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της αριθμ. 241/2013 απόφασης της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2221/2013) «Τροποποίηση
της αριθμ. 215/10-8-2012 απόφασης της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων».
15. Την αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 2761/15.10.2014)
περί καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την
υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου - Πρεβέζης.
16. Την αριθμ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης
σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως
τροποποιήθηκε με τις με αριθμό ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ
393/18-5-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1867/2017) και ΔΝΣ β΄/οικ.39429/
ΦΝ 393/22-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1893/2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Υποδομών
και Μεταφορών.
17. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 άρθρου δεύτερου
του ν. 4388/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα,
Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με
το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις».
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18. Την αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ393/27-11-2017 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 4156/2017) περί καθορισμού Διοδίων Τελών στην Εγνατία Οδό.
19. Την αριθμ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393/27-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
- Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 4156/2017) περί
θέσης σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί
της Εγνατίας Οδού και καθορισμού διοδίων τελών που
εισπράττονται σε αυτούς.
20. Την αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ 84646/ΦΝ 393/27-11-2017
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(ΦΕΚ Β΄ 4156) περί καθορισμού απαλλαγών από την
καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της
Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με
το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου
ν. 4388/2016 (Α΄ 93) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ 393/15-12-2017 (ΦΕΚ
Β΄ 4459/2017).
Και επειδή:
1. Με το αριθμ. 32790/20-10-2017 έγγραφο του Ταμείου
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η προτεινόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ
Τιμολογιακή Πολιτική διοδίων τελών για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους άξονες αυτής.
2. Με το αριθμ. ΓΔΕΑΥ/οικ. 21/17-1-2018 του Γενικού
Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιήθηκε
προς τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
(DG - MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Τιμολογιακή
Πολιτική διοδίων τελών για τον αυτοκινητόδρομο της
Εγνατίας Οδού και τους κάθετους άξονες αυτής σύμφωνα
με το άρθρο 7ο της Οδηγίας 1999/62/ΕΟΚ όπως ισχύει.
3. Εν όψει του εν εξελίξει διαγωνισμού για την ανάθεση
της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ο οποίος διενεργείται με ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ είναι αναγκαίος ο
ανακαθορισμός των τιμών διοδίων τελών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθμ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης
σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως
τροποποιήθηκε με τις με αριθμό ΔΝΣ γοικ.45897/ΦΝ
393/18-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1867/2017) και ΔΝΣ β΄/οικ.39429/
ΦΝ 393/22-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1893/2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών
και Μεταφορών, τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
1. Η πρώτη παράγραφος μετά τον «Πίνακα Κατηγορίας
Οχημάτων» του άρθρου 4 της αριθμ. 6686/2014 κοινής
υπουργικής απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Η τιμή χρέωσης για οχήματα κατηγορίας 2 δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 0,03€ ανά χιλιόμετρο, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και μπορεί να ανέλθει
ανά χιλιόμετρο στην ανώτατη τιμή χρέωσης που εκάστοτε
επιτρέπεται να επιβάλλεται στα τμήματα των αυτοκινητό-
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δρομων της χώρας που λειτουργούν υπό καθεστώς Σύμβασης Παραχώρησης. Η προσαρμογή θα γίνει ως ακολούθως:
Το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους
σταθμούς διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών αξόνων σύμφωνα με την παρούσα
κοινή υπουργική απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με τις
με τις με αριθμό ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393 /18-5-2017 (ΦΕΚ
Β΄1867/2017) και ΔΝΣ β΄/οικ.39429/ΦΝ 393/22-05-2018
(ΦΕΚ Β΄ 1893/2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών:
α) ορίζεται σε 0,05 €/χλμ. με ΦΠΑ για την κατηγορία
οχημάτων 2 και επιβάλλεται για το μήκος χρέωσης κάθε
σταθμού διοδίων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και II
της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με στρογγυλοποίηση
στο αμέσως μικρότερο σε τιμή πρώτο δεκαδικό ψηφίο
και ισχύει από 1/1/2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
προηγούμενα εγκριθεί η Τιμολογιακή Πολιτική διοδίων
τελών για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και
τους κάθετους άξονες αυτής από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG -MOVE) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7ο της Οδηγίας 1999/62/
ΕΟΚ ΕΟΚ, άλλως από παροχή της ως άνω εγκρίσεως. Σε
περίπτωση που η απόφαση αυτή ορίζει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, το ανωτέρω ύψος διοδίων τελών θα
προσαρμοστεί αντίστοιχα με τροποποίηση της παρούσας.
β) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της
Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή
ορίζεται στη σύμβαση αυτή, η τιμή χιλιομετρικής χρέωσης διαμορφώνεται με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις της
Σύμβασης Παραχώρησης.
2. Η περίπτωση (β.) της παραγράφου 1 του άρθρου 6
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς
και οχήματα πρώτων βοηθειών του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 προστίθεται η παρακάτω κατηγορία (η.) που έχει ως ακολούθως:
«η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν
κατά κυριότητα σε ανέργους και χρησιμοποιούνται από
αυτούς. Οι άνεργοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα
ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά
τη διέλευση από το Σταθμό διοδίων».
4. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 3 που
έχει ως ακολούθως:
«3. Κάθε απαλλαγή ή εξαίρεση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής,
πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 καταργείται
και παύει να ισχύει από την 01-01-2019.»
Άρθρο 2
Τα Παραρτήματα Ι και II της αρ. 6686/2014 κοινής
υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκαν με την
αριθμ. ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393 /18-5-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017) , αντικαθίστανται από
τα Παραρτήματα Ι και II που προσαρτώνται στην παρούσα.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 329/78917
(6)
Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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).
γ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114).
δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
ε) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
στ) Το π.δ 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138).
ζ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).
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2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 00102118 ΕΞ 2016/14-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου »(Β΄3696).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 134430/04.03.2011 απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392) ως εξής:
1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το
αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής,
δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).
β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
(ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
και τίτλων).
γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι
150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις
μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).
δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή
απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ,
πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55
του ν. 4387/2016 (Α 85).
ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).
στ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών
οργάνων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδικαλιστικών
και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς
και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του
διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό
επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε
ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.»
2. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα εισοδήματα από 1.1.2017 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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