
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 64957/10-6-2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης 
του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμ-
ματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).

2 Απευθείας εκποίηση του ακινήτου πρώην «Π.Β. 
ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ», συνολικής έκτασης 19.998,00 
τ.μ., ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας, προς 
τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 123824 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 

σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης 

του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμ-

ματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Μέρους ΙΗ’ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως την παρ. 1 
του άρθρου 139,

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98),το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των 
πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» 
(Α’ 174).

3. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 62564/2.6.2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

5. Την υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 
στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021- 2025 
και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προ-
γραμμάτων» (Β’ 2548).

6. Το από 14.12.2022 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ προς τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

7. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων ζητημάτων για την 
διαδικασία μεταφοράς των έργων του εθνικού σκέλους του 
ΠΔΕ στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025.

8. Την υπ’ αρ. 121376/14.12.2022 εισήγηση δημοσιονο-
μικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για την αυτοδίκαιη ένταξη των 
μεταφερόμενων έργων στο ΕΠΑ

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
64957/10.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμε-
νων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα 
Ανάπτυξης του ΕΠΑ 20212025 και ρυθμίσεις χρονοδια-
γράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 142462/28.12.2021 (Β’ 6393) 
και υπ’ αρ. 55416/30.05.2022 (Β’ 2741) όμοιες αποφάσεις, 
προστίθεται μετά τη λέξη «αυτοδίκαια» η φράση «την 01η 
Ιουλίου 2021» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μεταφέρονται στο ΕΠΑ ως συνεχιζόμενα έργα, χω-
ρίς την έκδοση Πρόσκλησης ή Ανακοίνωσης πρόθεσης 
χρηματοδότησης, και εντάσσονται αυτοδίκαια την 01η 
Ιουλίου 2021 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του φορέα 
χρηματοδότησής τους, έργα τα οποία την 30ή Ιουνίου 
2021 πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ 2021,
β) χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και
γ) έχουν αναλάβει νομική δέσμευση/ΝΟΔΕ (σύμβαση 

ή άλλη ισοδύναμη πράξη) ή βρίσκονται στη φάση κατα-
κύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγω-
νιστική διαδικασία σε εξέλιξη) ή έχει εκδοθεί διοικητική 
πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών 
Διακήρυξης.».

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων 
στα μεταφερόμενα έργα

Στην υπ’ αρ. 64957/10.06.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποι-
ήθηκε, προστίθεται άρθρο 6 ως εξής:

«Άρθρο 6
Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι νομικές δεσμεύσεις για όλα τα έργα της παρούσας 
αναλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2024.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.914.2/37/6/8407 Σ.1982 (2)
Απευθείας εκποίηση του ακινήτου πρώην «Π.Β. 

ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ», συνολικής έκτασης 19.998,00 

τ.μ., ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας, προς 

τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής 

Άμυνας» (Α’ 316) και το από 05/07-02-1930 εκτελεστικό 
αυτού διάταγμα.

2. Το π.δ. 11-12/1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων 
Κτημάτων» (Α’ 399).

3. Το κ.δ. 26-6-1944 «Περί Κώδικος των νόμων περί 
δικών του Δημοσίου» (Α’ 139).

4. Το π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προ-
μηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών 
ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμά-
των ως και εκτελέσεως εργασιών» (Α’ 212), και ιδίως της 
παρ. 4 του άρθρου 59 αυτού.

5. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (Α’ 35).

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

7. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

9. Το από 21 Σεπτεμβρίου 1976 Κτηματολογικό Διά-
γραμμα.

10. Το υπ’ αρ. «28»/22-11-2022/Πρακτικό ΔΕ/ΤΕΘΑ 
(ΑΔΑ: 9ΒΝΜΟΡΛΦ-ΔΒΕ), αποφασίζουμε:

την απευθείας εκποίηση στον Δήμο Ανατολικής 
Σάμου, του ακινήτου πρώην «Π.Β. ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ», 
συνολικής έκτασης 19.998,00 τ.μ., ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 21 Σεπτεμβρίου 
1976 Κτηματολογικό Διάγραμμα, έναντι του ποσού 
των 287.955,00 €.

Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, αφορώσα στη 
διαδικασία της μεταβίβασης, θα βαρύνει αποκλειστικά 
τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02065332012220004*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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