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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ3α/ Γ.Π.47220 (1) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ.Π./οικ. 

16339/18−2−2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Χω−
ροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των 
υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποί−
ες μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική 
δομή των ΔΥ.ΠΕ. της Χώρας» (ΦΕΚ 376/τ.Β΄).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παρ. 3 και 16 παρ. 1 του Ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

β) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ 112/τ.Α΄), 

γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

δ) Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173/τ.Α΄).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄).

2. Την υπ’ αρ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄).

3. Την υπ’ αρ. Γ.Π./οικ. 16339/18−2−2014 υπουργική από−
φαση με θέμα «Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομι−
κή Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην 
οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας» (ΦΕΚ 376/τ.Β΄).
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4. Το υπ’ αρ. ΟΙΚ.21615/28−5−2015 έγγραφο του Εθνι−
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με θέμα 
«Έκδοση συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης για 
ένταξη της υγειονομικής μονάδας τ. ΚΑΠ − ΔΕΗ Πάτρας 
στην 6η Υ.Π.Ε.»,

5. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της ανωτέρω (3) 
σχετικής υπουργικής απόφασης και μεταφέρουμε και 
εντάσσουμε στην οργανωτική δομή της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας τα ιατρεία Πάτρας (τέως ΚΑΠ− ΔΕΗ).

Κατά τα λοιπά η προαναφερόμενη απόφαση ισχύει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011 (2)
Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, 
ως επιστροφή (rebate).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 και 7 (Εφαρμο−

γή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013, 
(Α΄/167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του 
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ορίζει την ανα−
δρομική ισχύ από 1−1−2013 έως 31−12−2015, όπως παρα−
τάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, 
περ. 3 του Ν. 4336/2015 (Α΄/94).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλα−
γές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄/31), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄/38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις» (Α΄/29).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄/98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄/173), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄/116).

8. Την με αριθ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄/2144).

9. Την με αριθ. Γ3γ/70907/16−9−2015 υπουργική απόφα−
ση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις 
προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία πα−
ρεχόμενης υπηρεσίας» (Β΄/2059).

10. Την με αριθ. 726 απόφαση της 244ης/30−9−2015 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
καθώς και την αριθ. ΔΒ3Ε/458/29−9−2015 σχετική έγγρα−
φη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11. Την με αριθ. Β2β/Γ.Π.οικ.78999/15−10−2015 εισήγηση 
της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού 
ως επιστροφή («rebate») για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της 
παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας.

2. Οι κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
έχουν ως κάτωθι:

ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας

0671.01

Β2
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα 
καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και 
φυσιατρική

Β3
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές 
ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2

0671.02

C1 Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες)

C2
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής 
Περίθαλψης

0671.03
Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού 
Νεφρού

0673.01 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
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0673.03
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής 
Περίθαλψης

0673.04 Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής

0673.05
A1 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα

A2 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3. Το ποσό επιστροφής (rebate) υπολογίζεται επί του συνόλου της αξίας των δαπανών (οφειλών) που ο πάροχος 
υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά 
στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική 
διαβάθμιση:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 5%

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 50.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 50.000,01 ΕΩΣ 100.000€ 5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 100.000,01€ ΕΩΣ 200.000€ 10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 200.000,01€ ΕΩΣ 400.000€ 15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 400.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 20%

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 20.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 20.000,01 ΕΩΣ 30.000€ 5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 30.000,01€ ΕΩΣ 40.000€ 10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 40.000,01€ ΕΩΣ 50.000€ 15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 50.000,01€ ΕΩΣ 60.000€ 20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 60.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 25%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.000,01 ΕΩΣ 20.000€ 5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 20.000,01€ ΕΩΣ 40.000€ 10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 40.000,01€ ΕΩΣ 80.000€ 15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 80.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 20%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.000,01 ΕΩΣ 20.000€ 5%
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α)
με ειδικότητες καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική (Ομάδα Β2)

Για κάθε αυτοπαραπομπή ορίζεται ποσοστό rebate 40%. Για εκτέλεση παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί από 
άλλον ιατρό ισχύει ο κάτωθι πίνακας:

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 1.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 1.000,01 ΕΩΣ 2.000€ 20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 2.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 40%

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β)
με λοιπές ιατρικές ειδικότητες που δεν ορίζονται στην κατηγορία Α (Ομάδα Β3)

Για κάθε αυτοπαραπομπή ορίζεται ποσοστό rebate 40%. Για εκτέλεση παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί από 
άλλον ιατρό ισχύει ο κάτωθι πίνακας.

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 1.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 1.000,01 ΕΩΣ 2.000€ 20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 2.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 40%

Α) Φυσικοθεραπευτές και Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Aποκατάστασης (Ομάδα C1).
Β) Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης (Ομάδα C2).

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 2.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 2.000,01 ΕΩΣ 3.000€ 10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 3.000,01€ ΕΩΣ 4.000€ 15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 4.000,01€ ΕΩΣ 6.000€ 20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 6.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ 30%

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000€ 0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ 5%
4. Η εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2015 έως 31.12.2018. Κάθε διάταξη προη−

γούμενων υπουργικών αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 

σε βάρος του ABID ALI.

   Με την αριθμ. 241/2014/18−09−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά κατα−
λογίζονται σε βάρος του ABID ALI του MAHAMD HANIF, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 2.698,08 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 53,96 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 10,79 ευρώ
                                                         
Σύνολο: 2.762,83 ΕΥΡΩ

Ήτοι δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και 
ογδόντα τρία λεπτά.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (270 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1 (α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

   Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27459

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 

σε βάρος του ABID ALI.

   Με την αριθμ. 129/2014/18−09−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά κατα−
λογίζονται σε βάρος του ABID ALI του MAHAMD HANIF, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1500,00 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ
                                                         
Σύνολο: 1536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (137 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1 (α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

   Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
F

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 

σε βάρος     του CHAN ALI RAZA του AKRM και της 
SHAQIRT.

   Με την αριθ. 318/14/12−10−2015 καταλογιστική πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ 
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/7−Β/20.06.2014 
δικογραφία του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης προς 
τον  Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστη−
κε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο 
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 318/14, 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/
ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον CHAN ALI RAZA του AKRM και 
της SHAQIRT, γεν. στις 07−03−1997 στο Πακιστάν, κατό−
χου του υπ’ αριθμ. 534849/1−στ Δελτίο Αιτήσαντος Πο−
λιτικού Ασύλου Αλλοδαπού, άνευ μονίμου καταλύματος 
και ήδη αγνώστου διαμονής, για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας εκατόν δέκα (110) 
πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται 
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το 
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 
σε βάρος του CHAN ALI RAZA του AKRM και της 
SHAQIRT.

   Με την αριθ. 168/14/12−10−2015 καταλογιστική πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α' 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ 
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/3−Β/19.03.2014 δι−
κογραφία του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης προς τον  
Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε 
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο 
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 168/14, 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 2.029,35 € πλέον ΤΧ/
ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον CHAN ALI RAZA του AKRM και 
της SHAQIRT, γεν. στις 07−03−1997 στο Πακιστάν, κατό−
χου του υπ’ αριθμ. 534849/1−στ Δελτίο Αιτήσαντος Πο−
λιτικού Ασύλου Αλλοδαπού, άνευ μονίμου καταλύματος 
και ήδη αγνώστου διαμονής, για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας διακόσια δέκα (210) 
πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται 
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το 
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
(7)

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 
σε βάρος του     CHAN ALI RAZA του AKRM και της 
SHAQIRT.

   Με την αριθ. 183/14/12−10−2015 καταλογιστική πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α' 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β' 
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/5−Β/06.04.2014 
δικογραφία του Α.Τ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης προς 
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρή−
θηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βι−
βλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 
183/14, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € 
πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον CHAN ALI RAZA 
του AKRM και της SHAQIRT, γεν. στις 07−03−1997 στο 
Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αριθμ. 534849/1−στ Δελτίο 
Αιτήσαντος Πολιτικού Ασύλου Αλλοδαπού, άνευ μονίμου 
καταλύματος και ήδη αγνώστου διαμονής, για τελω−
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας 
εκατόν σαράντα τρία (143) πακέτων τσιγάρων, η οποία 
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 
του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
(8)

    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 
σε βάρος του CHRISTIAN ASENOV του POPOV.

  Με την υπ’ αριθμ. 48/2011/2015 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
Ν. 2960/2001. καταλογίσθηκαν στον CHRISTIAN ASENOV 
του POPOV, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας «ASKRIPO 
ENERDZHI EOOD», με αριθμό πολίτη αρχών Βουλγαρίας 
7204156780,και με αριθμό ταυτότητας του τμήματος της 
Σόφιας Βουλγαρίας 642958639 αγνώστου διαμονής για 
την υπηρεσία, πολλαπλά τέλη ύψους ενενήντα έξι χιλιά−



27460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

δες, οκτακόσια ένδεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (96.811,08)
και δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους τριάντα 
επτά χιλιάδες, εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα οκτώ 
λεπτά (37.110,88). Ο CHRISTIAN ASENOV του POPOV, 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «ASKRIPO ENERDZHI 
EOOD» κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πρά−
ξη υπεύθυνος για λαθρεμπορία των άρθρων 142 παρ. 2 
και 155 παρ. 1β και 2θ του Ν. 2960/2001.

   Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

F

(9)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 

σε βάρος της ASKRIPO ENERDZHI EOOD.

  Με την υπ’ αριθμ. 48/2011/2015/29−04−2015 καταλογιστι−
κή πράξη του Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του Ν. 2960/2001, καταλογίσθηκαν στην εταιρία 
«ASKRIPO ENERDZHI EOOD», με ΑΦΜ 998229104, αγνώ−
στου έδρας, πολλαπλά τέλη ύψους ενενήντα έξι χιλιά−
δες. οκτακόσια ένδεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (96.811,08)
και δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους τριάντα 
επτά χιλιάδες, εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα οκτώ 
λεπτά (37.110,88). Η εταιρία «ASKRIPO ENERDZHI EOOD» 
κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη, αλλη−
λέγγυα αστικά υπεύθυνη για λαθρεμπορία των άρθρων 
142 παρ. 2 και 155 παρ. 1β και 2θ του Ν. 2960/2001.

  Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

F

    Αριθμ. 4815 (10)
Κυρώσεις στο πλαίσιο του τίτλου V του Κεφαλαίου III 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).
β) Του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄) Οργανισμός του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως 
ισχύει.

γ) Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

δ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ..Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...».

ε) Του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Θέμα−
τα σχετικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) Επιστρο−
φή παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2732/1999 και ισχύει».

στ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα, τα 
άρθρα του τίτλου V του Κεφαλαίου III «Έλεγχος των 
συναλλαγών»:

−άρθρο 79 παράγραφος 1. και 3., περί των ειδικών 
κανόνων για τον έλεγχο των εμπορικών εγγράφων των 
οντοτήτων εκείνων που είναι δικαιούχοι ή οφειλέτες και 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το σύστημα χρηματοδό−
τησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 
(Ε.Γ.Τ.Ε.) και τον ορισμό των εμπορικών εγγράφων και 
τρίτων μερών που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις 
συναλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο του συστήματος 
χρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Ε.

−άρθρο 81 «Στόχοι του ελέγχου», περί επαληθεύσεως 
της ακρίβειας των στοιχείων του ελέγχου με διασταυ−
ρωτικούς ελέγχους και τρίτων μερών.

− άρθρο 82 παράγραφος 1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρή−
σεων ή τρίτο μέρος διασφαλίζουν την παροχή όλων των 
εμπορικών εγγράφων και των συμπληρωματικών πλη−
ροφοριών στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους 
ή στα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα.

−άρθρο 85 παράγραφος 4. «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων κατά 
των φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου», 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το 
άρθρο 85 παρ. 4 του τίτλου V του Κεφαλαίου III «Έλεγ−
χος των συναλλαγών» του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε−
ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου, ως εξής:

Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στο τρίτο μέρος τα 
οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το σύστημα χρη−
ματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυ−
ήσεων, σε περίπτωση κατά την οποία δε διασφαλίζουν 
α)την παροχή όλων των εμπορικών εγγράφων και των 
συμπληρωματικών πληροφοριών στους αρμόδιους για 
τον έλεγχο υπαλλήλους ή στα εξουσιοδοτημένα για τον 
σκοπό αυτό πρόσωπα και β) την τήρηση των προβλεπό−
μενων από τον τίτλο V του Κεφαλαίου III «Έλεγχος των 
συναλλαγών» του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υποχρεώσεων 
τους, στα ελεγχόμενα από το Κεφάλαιο III μέτρα, πέραν 
άλλων τυχόν κυρώσεων ή την επιστροφή των ποσών της 
ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, επιβάλλε−
ται πρόστιμο ύψους 5% επί του ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης, η οποία αντιστοιχεί στη συναλλαγή ή στις 
συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν άμεσα ή έμμεσα οι−
κονομικές ενισχύσεις, και των οποίων η πραγματικότητα 
και η κανονικότητα δεν τεκμηριώθηκε κατά τον έλεγχο.

Η είσπραξη και απόδοση του προστίμου πραγμα−
τοποιείται βάση των διατάξεων του άρθρου 28 του 
Ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2732/1999 
(ΦΕΚ 154/Α΄) και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27461

    Αριθμ. 2338 (11)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στη Δ/νση Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υπο−
θέσεων (ΑΚΑΜ&ΚΥ) Βορείου Αιγαίου και στα Τμήμα−
τα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινω−
νικής Ένταξης (Α.Κ.Μ. και Κ.Ε) Ν. Χίου και Ν. Σάμου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
1.α) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομο−

θετικού Περιεχομένου «περί καθιερώσεως πενθήμερου 
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (Α΄/126), όπως ισχύουν.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του 
Ν. 1735/1987 (Α΄/195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, 
κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δι−
καιώματα και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (Β΄/769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΥΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄/1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852−2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

4. Του άρθρου 8 παρ. Δ του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου».

5. Του άρθρου 2 του Ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του 
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών 
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 215/Α΄/30.9.2011).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατά−
ξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας...» (ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015).

7. Την υπ’ αριθμ. 23586/13 (ΦΕΚ 1321/Β΄/30−5−2013) κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός σημείου υποδοχής 
όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών 
για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής 
τους στους νομούς Λέσβου και Σάμου».

8. Την υπ’ αριθμ. 7931/12 (ΦΕΚ 884/Β΄/21−3−2012) κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός σημείου υποδοχής 
όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών 
για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής 
τους στο νομό Χίου».

9. Την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Αστικής Κατά−
στασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βο−
ρείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και των Τμημάτων Αστικής 
Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
των Νομών Χίου και Σάμου, προκειμένου να εξαιρεθούν 
από τη συναλλαγή με το κοινό μία (1) ημέρα εβδομα−
διαίως και να οριστεί ειδικό ωράριο υποδοχής κοινού, 
με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση του αυξημένου 
όγκου αιτήσεων αδειών παραμονής των νομίμως διαμε−
νόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών (λειτουργία 
της υπηρεσίας «μίας στάσης») και αιτήσεων κτήσεως 
Ελληνικής Ιθαγένειας, επειδή δημιουργείται η ανάγκη 
για περαιτέρω επεξεργασία των αιτήσεων, σε συνδυ−

ασμό με τον περιορισμένο χώρο υποδοχής κοινού και 
τον μικρό αριθμό υπαλλήλων που τους εξυπηρετούν.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ωράριο λειτουργίας της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσε−
ων Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και των Τμημάτων 
Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης του Νομού Χίου και του Νομού Σάμου, ως εξής:

(1) Υπηρεσία Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης:
Από 8:00 έως 14:30 καθημερινά
(2) Λοιπές Υπηρεσίες των Τμημάτων:
Από 09:00 έως 13:00 (Δευτέρα έως Πέμπτη).
Την Παρασκευή η υπηρεσία δεν θα εξυπηρετεί κοινό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 20 Οκτωβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
    Αριθ. 18885 Δ.Α.Δ. 23/15 (12)

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.3 Ν.δ. 86/1969 

«Περί Δασικού Κώδικα περ. β΄ και στ΄ και παρ. 5 του 
Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/1969) «Περί Δασικού Κώδικος» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 177/1975 (ΦΕΚ Α΄/205/1975).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παραγρ. 32 Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της με αριθμό 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−85) κοινή υπουργική απόφαση Υφυπουρ−
γού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/
Β΄/31−12−1996) κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Εθνικής Οι−
κονομίας και Γεωργίας και την 87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/
Β΄/23−4−2007) Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23−1−81 δ/γή του Υπ. Γεωρ−
γίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιο−
νόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως» καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 90227/185/14−01−2003 δ/γή του.

5. Το Π.δ. 142/2010, «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στε−
λέχωσης της Αποκεντρωμένης κ.τ.λ.».

6. Την με αριθμό 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/
18−11−2014) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης».

7. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων κατά την 
περίοδο των χιονοπτώσεων και την αποτροπή του κιν−
δύνου εξαφάνισης σπανίων ειδών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής 
περιόδου 2015−2016 σε όλη την περιοχή ευθύνης του 



27462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος 
(τρυκοτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης 
μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής 
το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων 
επ’ αυτού, καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των 
πτερωτών Θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης πα−
ρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών 
συνθηκών (χιόνια −παγετός).

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων 
στις φωλιές και τα καταφύγια τους.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στους κυνηγετικούς συλλόγους και στα 
μέλη τους, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυ−
νηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας − Θράκης, όλο το 
Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τις δημοσιεύσεως 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σιδηρόκαστρο, 23 Οκτωβρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ
F

    (13)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−

ποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης, της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ATALANTA PLAST A.E.B.E.», που υλο−
ποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

    Με την με ΑΠ 138753/2694/Π06/5/00132/Ε/29.10.2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, του άρ−
θρου 16 του Ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013, 

και την Α.Π. 133801/3851/27.11.2014 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «Παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β΄/3262/04.12.2014)».

Πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ−
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με 
δ.τ. «ATALANTA PLAST A.E.B.E.», που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 και αφορά την επέκταση 
και εκσυγχρονισμό μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών, 
στην θέση Μπρεσεράτι, του Δήμου Σχηματαρίου, της 
Π.Ε. Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 599.722,83 €.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε ποσο−
στό 32,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης, ήτοι ποσού 191.911,31 €.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 
50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης, ήτοι ποσού 299.861,41 €.

δ) Η επιχείρηση έχει προβεί σε χρήση μακροπρό−
θεσμου δανεισμού για την υλοποίηση της επένδυσης, 
ποσού 107.950,11 €, ήτοι ποσοστού 18% του συνολικού 
κόστους.

ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 7,70 Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εκ των οποίων οι 1,25 Ε.Μ.Ε. είναι νέες 
θέσεις εργασίας και οι 6,45 Ε.Μ.Ε. υφιστάμενες θέσεις.

στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 105.750,17 € και καλύφθηκε από εισφορές των 
εταίρων που αποτέλεσαν εταιρικό κεφάλαιο.

η) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 28−07−2015.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης, ήτοι ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, 
ενός ευρώ και δέκα έξι λεπτών (#134.001,16 €#).

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 
του Ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του Ν. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του 
Ν. 4072/20121.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Γενικός Διευθυντής ΑΠΠΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
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