
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Γρα-
φείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Πρωθυπουργού.

2 Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την πε-
ρίοδο 2019-2023».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Υ93 (1)
Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Γρα-

φείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμ-

ματείας Πρωθυπουργού. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 87 παρ. 2 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 26) και

(β) του άρθρου 116 παρ. 7 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και

(γ) της Υ8/10-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 2903).

2. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας 
Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

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

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο στο Γραφείο 
Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρω-
θυπουργού τον Γεώργιο Θεοχάρη του Ιωάννη, μόνιμο 
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 2324/220305 (2)
Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 

υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχει-

ρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 

50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2019-2023». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώ-

σεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» 
(Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προ-
τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και 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).

δ)Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/

30-6-2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμ-
βουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης», τις 
συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής 
και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

β) (ΕΚ) αριθμ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/
09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά 
την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοι-
νικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της 
επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό Μητρώο, τα συνο-
δευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερ-
χομένων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, 
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών 
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και 
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επι-
τροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και 
(ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξου-
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», 
όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 
234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 
του Συμβουλίου».

ε) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320/20-12-2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

στ) (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπι-
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ζ) Αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549/20-12-2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε-

ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) 
αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) 
αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επι-
τροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23/15-07-2016)
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

θ) Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1/
15-07-2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήρι-
ξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής.

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς 
και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής.

κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της 
Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/
15-02-2017) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα.

3. Το από 01-03-2018 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινι-
κού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 1308/ 
2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Την 3005/107013/31-07-2018 υπουργική απόφαση 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 
για την περίοδο 2019-2023» (Β΄ 3250), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε από την 3694/131194/28-09-2018 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 4659) και με την 67/4037/10-01-2019 
υπουργική απόφαση (Β΄ 89).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την 3669/29-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β΄ 3134/
06-08-2019).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 υπουρ-

γικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαρα-
γωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023» (Β΄ 3250), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2
Το σημείο 4. Του παραρτήματος II αντικαθίσταται ως εξής:
4. Βεβαίωση της τράπεζας για τον λογαριασμό πληρω-

μής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο 
όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή καθώς 
και για τον/τους λογαριασμό/ούς στο όνομα της οινο-
ποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω του οποίου θα 
πληρώνονται όλες οι δαπάνες της επένδυσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3005/107013/

31-07-2018 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επι-
χειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 
2019-2023» (Β΄ 3250).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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*02034271009190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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