
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσω-

τερικών για την κατάρτιση, παρακολούθηση και 

υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

2 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-

718/31.7.2014 (Β΄ 2090) «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

3 Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 

(Τ.Ε.Γ.) Όσλο Νορβηγίας.

4 Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 

(Τ.Ε.Γ.) Νεαπόλεως και Καμπάνιας.

5 Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατα-

σκηνώσεων έτους 2017.

6 Τροποποίηση της με αριθ. 258971/26-8-2008 

(Β΄  1785) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοα-

σφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως ισχύει.

7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-

ζας Κρυοσυντήρησης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμ. πρωτ. 

203202/28-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυ-

τικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

4476/τ. Β΄/30-12-2016).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14995 (1)
  Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσω-

τερικών για την κατάρτιση, παρακολούθηση και 

υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195Α΄) και ειδικότερα το άρ-

θρο 9.
2) Το άρθρο 40 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 23-12-2016) 

με το οποίο παρατείνεται το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έως 
30.6.2017.

3) Το άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - ΦΕΚ 
Α΄ 98),όπως ισχύει.

4) Την αριθμ. 62637/20-12-2004 (ΦΕΚ 1908/Β΄/
23-12-2004) κοινή απόφαση για τη συγκρότηση Επιτρο-
πής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης για την κατάρτιση, παρακολούθη-
ση και υλοποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμ-
ματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ-
ΑΣ», όπως ανασυγκροτήθηκε με τις αριθμ. 20317/
30-6-2016 (ΦΕΚ 1813Β΄) 49269/1-11-2006 (Β΄ 1708), 65801/
15-5-07 (ΥΟΔΔ-216), 58373/17-10-07 (Β΄ 2045), 8035/
9-2-09 (Β΄ 268), 74102/29-3-2010, (ΥΟΔΔ 115), 39388/
16-10-1012 (ΦΕΚ 2907/Β΄/30-10-12), 40926/14-10-2013 
(ΦΕΚ 2658/Β΄/18-10-13), 43885/12-11-2014 (ΦΕΚ 3146/
Β΄/24-11-2014) αποφάσεις.

4) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α΄/05-11-2016) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) Όσλο Νορβηγίας, με φορέα τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων Ελληνοπαίδων Νορβηγίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Μαΐου 2017

Ο Υφυπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.816.41/75409/9-5-2017 /Η2 (4)
Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 

(Τ.Ε.Γ.) Νεαπόλεως και Καμπάνιας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλ-
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2012) και του άρθρου 30 
παρ. 2 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233/2011).

β) Του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2016).

2. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».

3. Το υπ’ αριθ. 70/2015 π.δ., άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/
22-09-2015), «Ανασύσταση και Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

5. Την υπ’ αριθ. 207880/Υ1/06-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 3936, 
τ. Β΄/7-12-2016) υπουργική απόφαση, με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».

6. Την υπ’ αριθ. 182109/Γ1/12-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 823/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./17-11-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Παιδείας περί διορισμού του Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Παντή Ιωάννη.

7. Την από 3-10-2016 αίτηση αναγνώρισης του Τμή-
ματος Ελληνικής Γλώσσας Νεαπόλεως και Καμπάνιας 
της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπάνιας.

8. Την υπ’ αριθ. Φ.27/906/5-10-2016 (υπ' αριθ. πρωτ. 
ΥΠ.ΠΕ.Θ. 169912/12-10-2016/Η2) εισήγηση της Συντο-
νίστριας Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών.

9. Την αναγνώριση της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως 
και Καμπάνιας ως εξεταστικού κέντρου Πιστοποίησης Επάρ-
κειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

10. Το καταστατικό λειτουργίας της Ελληνικής Κοινό-
τητας Νεαπόλεως και Καμπάνιας.

11. Την κατάσταση 74 εγγεγραμμένων μαθητών.
12. Το αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) Νεαπόλεως και Καμπάνιας, με φορέα την Ελληνική 
Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπάνιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Μαΐου 2017

Ο Υφυπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.43000/οικ. 19551/865 (5)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατα-

σκηνώσεων έτους 2017.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1276/1982 

(Α΄ 100) «Για τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως 
Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο Ι.Κ.Α. 
και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) 
«Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων 
Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
κού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ.  113/2014 
(Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/ 
8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Β΄ 2169) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως 
ισχύει.

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12121/461/26.04.2017 εισή-
γηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Τις αποφάσεις περί ανάληψης υποχρέωσης για το 
έτος 2017 σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 2632 του 
προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέων:

α. Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. ΑΑΥ Μ1 10/27.04.2017 (Α.Δ.Α: 63ΕΣ-
465ΧΠΙ-ΛΛΛ)

β. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αριθμ. 39702/16.03.2017 (Α.Δ.Α.: 
Ω16Δ46587Η-Ζ5Ξ )

γ. Τ.Α.Π.Ε.Τ. αριθμ 4040/26.04.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΝΟΥΟ-
ΡΥ-57Β)

11.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2632 
προϋπολογισμού έτους 2017 των οικείων ασφαλιστικών 
οργανισμών ύψους 14.683.400,00 €, αποφασίζουμε:

Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη φιλοξενία 
δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των 
υπαλλήλων τους, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις 
κατά τη θερινή περίοδο 2017, καθορίζεται στο ποσό των 
30,00 € κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που 
συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα 
διάρκειας 14 ημερών, το ημερήσιο τροφείο για την ίδια 
χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των 52,00 € κατ’ 
άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αρ. Φ8/397/6-5-98 (Β΄ 464) 
και αρ. Φ8/οικ.723/23-4-2002 (Β΄ 539) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και  Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 1503/50776 (6)
Τροποποίηση της με αριθ. 258971/26-8-2008 

(Β΄ 1785) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοα-

σφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομι-

κών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση 
της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήμα-
τα των ζώων» (Α΄ 66).

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 45/2011 «Όροι υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώ-
αση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 111).

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 224/1998 «Υγειονομικά μέτρα 
για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλ-
λωσης των πτηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 175), όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ 33/2008 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10)» (Α΄ 59).

5. Το άρθρο 25 του β.δ. της 26 Μαρτίου/24 Απριλίου 
1936 «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των 
μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων» (Α΄ 174).

6. Την αριθ. 258754/22-4-2008 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων «Σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτη-
νών» (Β΄ 840).

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. α) 2017/263/
ΕΚ για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα 
βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε 
σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια 
πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογο-
νικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά, 
β) 2007/598/ΕΚ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πρό-
ληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών υψηλής 
παθογονικότητας σε άλλα πτηνά που βρίσκονται σε 
αιχμαλωσία σε ζωολογικούς κήπους και εγκεκριμένους 
οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα στα κράτη μέλη.

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

9. Την αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β΄ 3755).

10. Την αναγκαιότητα θέσπισης πρόσθετων μέτρων 
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μέσω των 
άγριων πτηνών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των 
πτηνών σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και 
να ενισχυθούν τα μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόζονται για 
την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:


