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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ.290/12/163819 Σ.2265 (1)
Ανάθεση έργου αεροδιακομιδών−διακομιδών Υγείας 

στις Ένοπλες Δυνάμεις / Σώματα Ασφαλείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ−

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−ΥΓΕΙΑΣ −ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 5 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λει−

τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγ−
χος των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.λπ.» (Α΄ 35).

β. Το άρθρο 41 παρ. 3 και 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
(Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

γ. Το Π.δ. 70 της 22ης Σεπτεμβρίου 2015, «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ. Το Π.δ. 73 της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Θεόδωρο Δρίτσα» (Α΄ 116).

ε. Την υπ’ αριθμ. Υ6 απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου 
2015, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικό−
λαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

στ. Την υπ’ αριθμ. Υ25 απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 
2015, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

ζ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και την ανάγκη 
απρόσκοπτης συνέχισης της προσφοράς των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο κοινωνικό σύ−
νολο στον ευαίσθητο τομέα των διακομιδών υγείας.

η. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που 
δεν δύναται να προσδιορισθεί επ’ ακριβώς, καθόσον 
αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα που δεν δύ−
ναται εκ των προτέρων να εκτιμηθούν.

θ. Την υπ’ αριθμ 143/2015 εισήγηση του Προϊσταμένου 
Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ), αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ανατίθεται στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης 
των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού 
έργου των αεροδιακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ.

2. Το ανωτέρω έργο των αεροδιακομιδών να εκτε−
λείται με πτητικά μέσα που ανήκουν στις Μονάδες υπό 
Επιχειρησιακή Διοίκηση ΓΕΕΘΑ και πτητικά μέσα του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ) και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώμα−
τος (Α/Π.Σ.), καθώς και τα πτητικά μέσα του Υπουργείου 
Υγείας.

3. Όταν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα, 
άλλα πλην αυτών της ΠΑ, αυτό εκτελείται υπό το συ−
ντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

4. Το έργο διακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ με 
πλοία του ΠΝ και του Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ συνεχίζει να εκτε−
λείται ως έχει.
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Άρθρο 2

1. Η διάθεση και χρήση των μέσων των φορέων θα 
καθορισθεί με μνημόνιο συνεργασίας που θα συναφθεί 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

2. Με διαταγή του ΓΕΑ να ρυθμισθούν όλες οι επί 
μέρους λεπτομέρειες.

Άρθρο 3

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η 
Φ.000/69/54121/Σ.970 (ΦΕΚ 746 Β΄ /02−06−2005) και οποια−
δήποτε άλλη απόφαση ή διαταγή ρυθμίζει διαφορετικά 
το αυτό αντικείμενο.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314 (2)
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη 

νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη 
των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρ−

μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του Nόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 41 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

γ) Του άρθρου 3 παρ. 2.5.2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη−
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». 

2) Την υπ’ αριθμ. 2/49057/ΔΠΓΚ/ 19−6−2014 απόφαση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού 
των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανι−
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφα−
σίζουμε:

1. Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 
2016, δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 
510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 60 
εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. 
Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη των 255 
εκ. € και των 30 εκ. € στα δύο εξάμηνα του έτους 2016.

2. Εάν στο τέλος κάθε εξαμήνου η συνολική δαπάνη 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νο−
σοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το 
προκαθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 
1 της παρούσας απόφασης και στο άρθρο 41 του νόμου 
4354/2015 (Α΄ 176), το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επι−
στραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 
(claw back), μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης 
έκπτωσης και επιστροφής (rebates). Το ποσό που θα 
προκύψει από το claw – back, αποτελεί έσοδο και εγ−
γράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έτους 2016. 
Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λο−
γαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου 
και του ΕΟΠΥΥ.

3. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται 
σε εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου 
και του ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋ−
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου 
Υγείας για το σύνολο της δαπάνης. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού για το claw back είναι η ίδια με αυτή που 
χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ για το claw back φαρμάκων των 
εξωτερικών ασθενών (Υ.Α. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ 150/01.03.2012– 
ΦΕΚ Β΄ 681).

4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών του Υπουργείου Υγείας υπολογίζει και αναζητεί το 
ποσό επιστροφής, μέσω των λογιστηρίων των Νοσοκο−
μείων και του ΕΟΠΥΥ, από τις φαρμακευτικές εταιρείες 
ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων (ΚΑΚ).

5. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδεί−
ας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν 
συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας από−
φασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί 
έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τα−
κτοποιηθούν οι οφειλές τους.

6. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσο−
κομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, υπό 
τον έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), 
δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγο−
ράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.

7. Για την υλοποίηση της παρούσας οι εμπλεκόμενοι 
φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμή−
μα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουρ−
γείου Υγείας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους έως τις 10 Αυγούστου, για το δεύτερο εξάμηνο 
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του έτους αναφοράς έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου 
έτους).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
    Αριθμ. 6125/141181 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4973/118692/30−10−2015 

υπουργικής απόφασης Κατανομής τροφίμων «Εθνικού 
Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε 
απόρους της Χώρας», 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου το−

μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 19) και του 
Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελλη−
νικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οι−
κονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160)», όπως ισχύουν.

β) Του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(Α΄ 34), όπως ισχύει. 

γ) Της περίπτωσης α΄ του άρθρου 6 της αριθ. 
33/1752/07−01−2014 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Δωρεάν Διανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας − Κα−
θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής» (Β΄ 29).

δ) 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» (Α΄ 98). 

ε) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι−
κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 226), όπως ισχύει.

στ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει 
και ιδίως των άρθρων 22 και 23 αυτού. 

ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

2. Το Π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συ−
ντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64), όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δη−
μοσίου» (Α΄ 150), όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄ /2015) περί «Ανασύστασης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
λοιπών Υπουργείων».

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄ /2015) περί «Διορισμού 
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 279/23460/22−02−2013 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων 
επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπρο−
σώπησής τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής 
τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» (Β΄ 414).

7. Την υπ’ αριθμ. 3428/Χ.Δ./02−04−2014 διακήρυξη του επα−
ναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανά−
θεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος 
Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας».

8. Την υπ’ αριθμ. 147/8690/23−01−2015 απόφαση του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, με την οποία εγκρίθηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός 
διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός με τη χρήση ηλε−
κτρονικού πλειστηριασμού της υπ’ αριθμ. 3428/Χ.Δ/2014 
διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1457) για 
την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προ−
γράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε από−
ρους της Χώρας» στις εταιρίες «ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και 
«ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για τις Ζώνες Α και Β και στην 
εταιρεία «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» για τη Ζώνη Γ.

9. Το υπ’ αριθμ. 1901/69720/22−6−2015 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδο−
μών με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 3580/2015 
απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Τις συμβάσεις:
α) No 6179/Χ.Δ/2015 για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλο−

ποίησης του εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής 
ρυζιού parboiled έτους 2014 σε απόρους της χώρας» από 
την Εταιρεία «ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

β) No 6178/Χ.Δ/2015 για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλο−
ποίησης του εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής 
ρυζιού parboiled έτους 2014 σε απόρους της χώρας» 
από την Εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.».

γ) No 6180/Χ.Δ/2015 για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλο−
ποίησης του εθνικού προγράμματος δωρεάν διανομής 
ρυζιού parboiled έτους 2014 σε απόρους της χώρας» από 
την Εταιρεία «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ.».

11. Της υπ’ αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη (ΦΕΚ 2144/ 
Β΄/2015).

12. Την υπ’ αριθμ. 2973/108701/14/10/2015 (ΑΔΑ: Ω385465ΦΘΗ−
0ΒΣ) απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 6180/Χ.Δ./2015 
σύμβασης, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης του 
Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled 
σε απόρους της Χώρας», από την Εταιρεία ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ, ως προς την αποδοχή δεύτερης συνερ−
γαζόμενης επιχείρησης για την υλοποίηση της ανωτέρω 
σύμβασης.

13. Το αριθ. 106439/6−10−2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Συστημάτων 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συμπλη−
ρωμένη βάση δεδομένων των εγκεκριμένων δικαιούχων 
και φορέων εκπροσώπησης για το έτος 2013.

14. Τα αριθμ 4567/111064/13−10−2015 και 4737/113589/19−
10−2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέρ−
γειας προς την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για επεξεργασία δεδομένων για την παραγωγή πίνακα 
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κατανομής ρυζιού του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν 
Διανομής σε απόρους της χώρας.

15. Τα αριθμ. 3878/101930/22−09−2015 και 4383/108818/
07−10−2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλι−
έργειας προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής όλης της χώρας σχετικά με την Δωρεάν 
Διανομή Ρυζιού−Εθνικό Πρόγραμμα.

16. Την αριθμ. 3538/96400/07−09−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1989) 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τροφίμων “Εθνικού 
Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε 
απόρους της Χώρας”».

17. Τα αριθμ. 1855/162790/22−12−2014 και 7193/12−10−2015, 
έγγραφα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και Πειραιά 
αντιστοίχως, που αφορούν σε αλλαγές των φορέων 
εκπροσώπησης.

18. Τα από 22−10−2015, 23−10−2015 και 26−10−2015 μη−
νύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Α.Π. εισερχο−
μένων 4894/116444/26−10−2015, 4892/116440/26−10−2015 
και 4899/116714/26−10−2015 αντίστοιχα) της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον τελικό πίνακα κα−
τανομής ρυζιού του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν 
Διανομής σε απόρους της χώρας και τις σχετικές δι−
ορθώσεις αυτού.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 33/1752/7−1−2014 (Β΄ 29) κοινή Υπουργική 
απόφαση και την υπ’ αριθμ. 147/8690/23−1−2015 απόφαση 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ύψους 3.900.00,00 ευρώ (ΚΑΕ 0873, Φ 29−110).

20. Το αριθμ. 6010/137932/10−12−2015 εισηγητικό ση−
μείωμα της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4973/118692/30−10−2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2369) με θέμα «Κατανομή 

τροφίμων “Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής 
Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας”, 2015» ως εξής:

Α. Προσθέτουμε στο άρθρο 1 την ακόλουθη παρά−
γραφο 4:

«4. Αναφορικά με την διανομή των εναπομεινάντων 
ποσοτήτων ρυζιού parboiled, κατανέμονται κατ’ αποκοπή 
ως εξής:

4.1 Στη Ζώνη Α΄: 89,4 κιλά στον φορέα εκπροσώπησης 
«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕ−
ΩΣ» της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας 
ποσότητας ρυζιού parboiled στη Ζώνη Α΄ δεν θα είναι 
λιγότερο από 1.451.756,4 κιλά.

4.2 Στη Ζώνη Β΄: 56 κιλά στον φορέα εκπροσώπησης 
«ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ» της Π.Ε. Ευβοίας.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας 
ποσότητας ρυζιού parboiled στη Ζώνη Β΄ δεν θα είναι 
λιγότερο από 1.272.281 κιλά.

4.3 Στη Ζώνη Γ΄: 13 κιλά στον φορέα εκπροσώπησης 
«ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ» της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας 
ποσότητας ρυζιού parboiled στη Ζώνη Γ΄ δεν θα είναι 
λιγότερο από 1.358.273 κιλά.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4973/118692/30−10−2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2369) με θέμα «Κατανομή 
τροφίμων “Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυ−
ζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας”, 2015».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  
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