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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση του Οργανισμού του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθηνών.

2

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5
του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167),
όπως ισχύει.

3

Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και του Υποσταθμού των Ηλεκτρολογικών της Εγκαταστάσεων για τη 2η Αναβάθμιση
του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

4

Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938)
απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία
καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών
Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων
και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων
δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».

Αρ. Φύλλου 5970

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ3α/ΓΠ 79148
(1)
Τροποποίηση του Οργανισμού του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθηνών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση
διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 200) και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 6
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).
3. Το άρθρο 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 96).
4. Το άρθρο 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).
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5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).
6. Το π.δ. 123/2016 «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, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).
7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
8. Την Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144), όπως ισχύει.
9. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
10. Την Α3β/οικ./21447/17-12-1986 «Αναμόρφωση
Οργανισμού του Κρατικού θεραπευτηρίου Ψυχικών
Παθήσεων» απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 38/τ.Β΄/1987), όπως
ισχύει.
11. Την αριθμ. 1344/19-12-2000 πράξη του Προέδρου
του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. (97΄ΝΠΔΔ/2001).
12. Την αριθμ. 40559/09-12-2011 διαπιστωτική
πράξη του Διοικητή του Ψ.Ν.Α. περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ψ.Ν.Α. κατ’
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ Β΄ 3080).
13. Την Γ3α/Γ.Π.16079/18-07-2018 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής με έδρα το Δήμο Αθηναίων
για την κάλυψη των αναγκών του 9ου Τομέα Ψυχικής
Υγείας Αττικής» (ΦΕΚ Β΄ 3456).
14. Το αριθμ. ΔΑΑΔ 40212/06-09-2017 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάζεται η αριθμ.
ΔΑΑΔ 40210/06-09-2017 πράξη Διοικήτριας της 2ης
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
15. Το αριθμ. 29800/15-10-2018 έγγραφο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.
16. Το απόσπασμα πρακτικού της 16ης/26-07-2017
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (θέμα 13ο).
17. Τα πρακτικά της αριθμ. 84ης/07-09-2018 συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. (θέμα 4ο).
18. Το αριθμ. 30486/26-11-2018 έγγραφο του Προέδρου της Δ΄ ΤΕΨΥ Αθηνών.
19. Την αριθμ. 716/30-01-2018 απόφαση του ΚΕΣΥ.
20. Την αριθμ. Β1α/83136/30-10-2018 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
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21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του φορέα,
αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 13 της Α3β/οικ./21447/17-12-1986 «Αναμόρφωση Οργανισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων» υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 38),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέρχεται η κάτωθι τροποποίηση:
Καταργούνται εξήντα μία (61) θέσεις του Κλάδου
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω
κλάδος διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών-τριών, Πλυντών-τριών, Πρεσσαδόρων-Σιδερωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο άρθρο παραμένει
ως έχει.
2. Στην Γ3α/Γ.Π.16079/18-07-2018 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3456) προστίθεται 5ο άρθρο ως εξής:
«Άρθρο 5
Θέσεις Προσωπικού
Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών συστήνονται οι
παρακάτω σαράντα πέντε θέσεις (45) προσωπικού ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

2

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

7

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

3

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

3

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

45
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Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει
τις ειδικότητες: Διοικητικού - Λογιστικού, Αποθηκαρίων,
Εισπρακτόρων και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά
με την απόφαση προκήρυξης αυτών.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080
(2)
Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5
του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167),
όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και ιδίως:
α) την παρ. 2 του άρθρου 26, όπως είχε αντικατασταθεί
με το άρθρο 29 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και με την
παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101),
β) την παρ. 5 του άρθρου 125, όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9).
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).
3. Τις διατάξεις του 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» (ΦΕΚ Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
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ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 210).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).»
(ΦΕΚ Α΄ 160).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 160).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 180).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 26).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την αριθμ. 46958/07.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Αικατερίνη
Νοτοπούλου» (Β΄ 3902), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση θητείας οργάνων και επιτροπών
Παρατείνεται από τη λήξη τους έως τις 28-6-2019 η
θητεία:
α) των επιτροπών που είχαν συσταθεί σύμφωνα με
το άρθρο 12 του ν. 4178/2013, οι οποίες επιλαμβάνονται
για τις υπαγωγές του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 μέχρι
τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της επιτροπής
της παρ. 3 του άρθρου αυτού,
β) των υφιστάμενων οργάνων που λειτουργούν μέχρι
τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24
του ν. 4495/2017, και ασκούν τις αρμοδιότητές τους,
αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση
του ν. 4495/2017, καθώς και αυτές που ορίζονται σε αυτόν.
Άρθρο 2
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, 13 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/94718/769
(3)
Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και του Υποσταθμού των Ηλεκτρολογικών της Εγκαταστάσεων για τη 2η Αναβάθμιση
του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005).
2. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...»
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
05-11-2016).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/30-10-2017).
5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της
«Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/
25-07-1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/
1993 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/15-2-1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/
τ.Α΄/20-03-1998), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου,
των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με
αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση
από κάθε κείμενη διάταξη.
6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/τ.Α΄/
27-12-2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»,
σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» με δ.τ. «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/22-08-2011) «Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 8 της παρ. Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/
2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης.
9. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ’’Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.’’ και έγκριση του καταστατικού της»
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-02-2007).
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10. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της
συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το
Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 8/τ.Α΄/28-01-2009).
11. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-06-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ.Α΄/07-12-2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Την οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143),
την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»
(ΦΕΚ 158/τ.Β΄/03-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις
οικ.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/τ.Β΄/18-01-2018) και
οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/τ.Β΄/15-06-2018)
όμοιές της.
14. Την οικ.14684/914/Φ. 15/17-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28
παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης
των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/τ.Β΄/31-12-2012).
15. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του
ν. 3982/2011 ’’Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις’’»
(ΦΕΚ 584/τ.Β΄/02-03-2012).
16. Την 172058/11-02-2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε
εγκαταστάσεις ή μονάδες...» (ΦΕΚ 354/τ.Β΄/17-02-2016).
17. Την Δ3/Α/οικ.6650/11-04-2014 απόφαση του
υπουργού ΠΕΝ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για τη 2η Αναβάθμιση
του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη νησίδα της Ρεβυθούσας του Δήμου Σαλαμίνας του Νομού Αττικής
(ΦΕΚ 968/τ.Β΄/16-04-2014), όπως τροποποιήθηκε με
την Δ3/Α/173287/29-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1219/06-04-2017)
όμοιά της.
18. Την ΔΥδρογ/Δ/175728/03-08-2018 απόφαση του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία
χορηγήθηκε στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση εγκατάστασης για
το έργο «Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Εξυπηρέτηση
Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων με ΥΦΑ» στην νήσο
Ρεβυθούσα (ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/23-08-2018).
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19. Την 119838/27-11-2018 (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/86454
1132/29-11-2018) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία η ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Έγκριση Λειτουργίας
του εν θέματι έργου.
20. Την 181794/05-04-2013 απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ «Ανανέωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που βρίσκεται στη Νήσο
Ρεβυθούσα και τροποποίησής τους λόγω της κατασκευής 3ης δεξαμενής αποθήκευσης ΥΦΑ (2η αναβάθμιση),
όπως τροποποιήθηκε με την 184239/09-07-2015 όμοιά
της καθώς και την οικ.40033/27-09-2017 απόφαση της
Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ.
21. Το 1112/01-06-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού πόλης του Δήμου Σαλαμίνας «Βεβαίωση χρήσης γης», όπως υποβλήθηκε με την
115948/05-06-2018 (αριθμ. ΥΠΕΝ: 175728/07-06-2018)
επιστολή της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
22. Την από Νοέμβριο 2018 τεχνική περιγραφή της
εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά
νόμο μηχανικό, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, περιγραφή της δραστηριότητας, σχέδια και
τεχνικά έγγραφα για τη λεπτομερή αποτύπωση της εγκατάστασης του εν θέματι έργου.
23. Την ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/86965/586/19-12-2018 απόφαση
του υπουργού ΠΕΝ με την οποία καταχωρίστηκε η Μελέτη Ασφαλείας και θεωρήθηκε ο Φάκελος Κοινοποίησης
του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσα της εταιρείας
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
24. Την από 29-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία
η εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της παρ. Β του
Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015 της παρ. 8 του προοιμίου
της παρούσας.
25. Την από 29-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία δηλώνεται το τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει θέση ευθύνης
ως προς τη λειτουργία, την ασφάλεια και ακεραιότητα
της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας.
26. Την από 29-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με την
οποία η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης του
εν θέματι έργου ανατίθεται σε αρμόδιο μηχανικό.
27. Την από 28-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της
επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του έργου
του θέματος.
28. Την από 05-10-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με την
οποία ανατίθεται σε αρμόδιο μηχανικό ο έλεγχος και η
υπογραφή των Τοπογραφικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του εν θέματι έργου.
29. Την από 05-10-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, περί της αποδοχής της ανάθεσης του
ελέγχου και υπογραφής των Τοπογραφικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του έργου του θέματος.
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30. Την από 16-10-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., βάσει της οποίας το εν θέματι έργο έχει μελετηθεί, κατασκευασθεί,
ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Δ3/Α/
οικ.6650/11-04-2014 άδεια εγκατάστασης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την ΔΥδρογ/Δ/173287/29-03-2017
όμοιά της, τις εκπονηθείσες μελέτες, τις διατάξεις της
172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της παρ. Β του
Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015.
31. Την από 23-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου της σύμπραξης ADK Consulting Engineers
S.A. - ASPROFOS Engineering S.A. - C & M Engineering
S.A., με την οποία ορίζεται αρμόδιος μηχανικός ως επικεφαλής επίβλεψης του έργου κατασκευής 3ης Δεξαμενής
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
32. Την από 23-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού της σύμπραξης ADK Consulting Engineers
S.A. - ASPROFOS Engineering S.A. - C & M Engineering
S.A., με την οποία έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλούς επίβλεψης του εν έργου κατασκευής 3ης Δεξαμενής
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
33. Την από 27-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού της σύμπραξης ADK Consulting Engineers
S.A. - ASPROFOS Engineering S.A. - C & M Engineering
S.A., σύμφωνα με την οποία έχει αναλάβει καθήκοντα
επικεφαλούς επίβλεψης κατασκευής των συνοδευτικών
εγκαταστάσεων της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
34. Την από 23-11-2018 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης ADK Consulting
Engineers S.A. - ASPROFOS Engineering S.A. - C & M
Engineering S.A., σύμφωνα με την οποία έχει αναλάβει
καθήκοντα επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου μελετών
που έλεγξε τις τελικές μελέτες κατασκευής του έργου
κατασκευής 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου.
35. Την 37/03-09-2014 άδεια δόμησης της Διεύθυνσης
Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Δ.Ο.Κ.Κ.
36. Το 3768/Φ.701.4/28-11-2018 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων, με
διάρκεια ισχύος έως τις 28-11-2019.
37. To FIR824_DSF-11-019-01/LNG-2UT,Rev.0/29-11-2018
τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της σύμπραξης
Moody Tottrup Hellas - TUV Austria Hellas A.E., με το
οποίο πιστοποιείται ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός, η
προμήθεια και η κατασκευή του εν θέματι έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
και τις σχετικές προδιαγραφές.
38. Το από 31-10-2018 πιστοποιητικό ολοκλήρωσης
μηχανολογικών εργασιών, σύμφωνα με το οποίο έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες εκτός
ορισμένων ελάσσονος σημασίας, οι οποίες εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη λίστα εκκρεμοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από αρμόδιο μηχανικό.
39. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Θ 2808218/
15-10-2018 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους 688,50 €.
40. Την από 13-12-2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
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41. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Χορηγούμε στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας, της 3ης Δεξαμενής
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και του Υποσταθμού των Ηλεκτρολογικών της Εγκαταστάσεων για
τη 2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α. στη
Νήσο Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα
με τα υποβληθέντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της
τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους
και περιορισμούς:
1. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και
του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας
ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά
την λειτουργία του έργου του θέματος.
2. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές
και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
4. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 20 του προοιμίου της παρούσας, όπως ισχύει. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη
της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση
Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
5. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη
μελέτη πυρασφάλειας.
6. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο
στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Να εφαρμόζονται οι Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (CE.Ν.) για θέματα που αφορούν στη μελέτη,
κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχος, ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία του συνόλου του εν θέματι έργου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της
παρ. Β του Κεφαλαίου Β του ν. 4336/2015 της παρ. 8 του
προοιμίου της παρούσας.
8. Να τηρείται η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 16
του προοιμίου της παρούσας για θέματα που άπτονται
της ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου.
9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από
τον ν. 3982/2011 της παρ. 11 του προοιμίου της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τεύχος Β’ 5970/31.12.2018

10. Για τους προβλεπόμενους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών θα
χρησιμοποιείται προσωπικό αρμοδίως αναγνωρισμένο.
11. Για τις προβλεπόμενες επιβλέψεις εκτέλεσης εργασιών θα απασχολείται κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953, υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να
έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
13. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14. Η θεώρηση των σχεδίων και της Τεχνικής Περιγραφής αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την
προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων
καθώς και της ορθής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων,
με ευθύνη της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
15. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει
η Μελέτη Ασφαλείας και οι οριστικές Μελέτες κατασκευής του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτες δεν εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων
της απόφασης της παρ. 16 καθώς και του ν. 4336/2015
της παρ. 8 του προοιμίου της παρούσας, ή ότι τα στοιχεία
που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση
μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
16. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.
Β. Η χρονική διάρκεια της ΔΥδρογ/Δ/175728/
03-08-2018 (ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/23-08-2018), της παρ. 18
του προοιμίου της παρούσας, απόφασης έγκρισης
εγκατάστασης του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας επεκτείνεται σε 20 έτη, για το ανώτατο όριο
της μέσης όχλησης στο οποίο κατατάσσεται η δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΥδρογ/Δ/175728/03-08-2018
(ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/23-08-2018) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 3168/175299
(4)
Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938)
απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών
Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 2, του άρθρου 20 παρ. 5 και
του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78),
β) της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
δ) του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφαση «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση
Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών» τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Μητρώο ενημερώνεται από τους υπόχρεους
εγγραφής σε αυτό με την υποβολή της αίτησης πρώτης
εγγραφής, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις
τους, ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ. Για
κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο σε όλη τη διάρκεια του έτους».
2. Το άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε) τροποποιείται ως εξής:
«ε) αντίγραφα ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 4384/2016,
για να διαπιστωθεί κυρίως η παραγωγική δραστηριότητα
του ΑΣ μέσω των στοιχείων που δηλώνονται. Ειδικότερα,
αρδευτικοί συνεταιρισμοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί
διαχειρίσεως κοινής χορτονομής του ν.δ. 1923, αγροτικοί
συνεταιρισμοί προώθησης προβατοτροφίας που υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα και ΑΣ εξαγοράς
κτημάτων εντάσσονται στην ίδια κατηγορία».
3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 5 ως εξής:
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«3. Η αρμόδια αρχή, αν η αίτηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη,
προσκαλεί τον υπόχρεο ή με διοικητικό έγγραφο ή με
ηλεκτρονικό μήνυμα, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, μέσα
σε έξι (6) μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3)
μήνες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και
το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται, ενώ δεν
χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας. Αν η προθεσμία
των έξι (6) μηνών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία,
πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε
εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ 3.
4. Το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με την 656/37132
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 913/τ.Β΄/2018) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαγραφή από το Μητρώο
1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται
από το Μητρώο:
α) Αν λυθούν και εκκαθαριστούν.
β) Αν δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 μέσα στην προθεσμία
που προβλέπεται.
γ) Οι ΑΕΣ, αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή
διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) αν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση
των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους
και δεν συμμορφωθούν στις έγγραφες υποδείξεις της
σε διάστημα έξι (6) μηνών ή στην παράταση της προθεσμίας. Δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας μέχρι
την συμμόρφωση στις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.
ε) Αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων.
2. Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και
ΑΕΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και β) η περιγραφή της παράβασης και γ) στην περίπτωση της παρ. 1
περ. δ) 2, ο τρόπος θεραπείας της, διαγράφει τους ΑΣ,
ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.
3. Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την
απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από
τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής.
Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ένστασης, έπειτα από
εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μέσα σε εξήντα (60) μέρες.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η
656/37132 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΦΕΚ 913/τ.Β΄/2018).
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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