
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 
05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για 
την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον 
Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών» 
(Β΄ 2805).

2 Καθορισμός αριθμού εθνοφυλάκων που θα χρη-
σιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρο-
μαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά 
το έτος 2017 και ημερήσια αποζημίωση αυτών.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015
απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδι-
κής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 430).

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI ASIF του 
Youssaf για την τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

5 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.

6 Πενταετής ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας στην 
περιοχή Μακροβουνίου, Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημη-
τρίου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4000/4/32-ν΄ (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-

10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την 

εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό 

Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών» (Β΄ 2805).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 139 ν. 4251/2014 «Κώδι-

κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
8 παρ. 19 ν. 4332/2015 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 3386/2005 
«Είσοδος, διαμονής και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρί-
των χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3907/2011 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο-
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 96 και 112 της Σύμ-
βασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 
14 Ιουνίου 1985 που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 «Κύ-
ρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση 
των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρ-
μογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρα-
τών-Μελών, 3) την Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών 
προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρα-
τίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατί-
ας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σου-
ηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών δηλώσεων 
και κοινών δηλώσεων αυτών» (Α΄ 140).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 210).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ186 από 10.11.2016 από-
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» 
(Β΄ 3671).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ188 από 14.11.2016 από-
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Κατρούγκα-
λο» (Β΄ 3674).

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

Άρθρο 1
1. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 απόφασης των 
Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2805), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας για 
τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρ-
θρου και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευ-
θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους 
για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που 
έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επι-
στροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

2. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 κυα, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, 
κάθε περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εξετάζεται αυ-
τεπαγγέλτως ανά τριετία από το αποφασίζον όργανο, το 
οποίο αποφασίζει τη διατήρηση της εγγραφής, εφόσον 

εξακολουθούν να συντρέχουν οι κατ’ άρθρο 1 λόγοι ή 
τη διαγραφή της εφόσον οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται 
πλέον. Το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή της εγγραφής πριν την πάροδο του χρονικού 
διαστήματος της απαγόρευσης επανεισόδου, η οποία 
έχει επιβληθεί με δικαστική απόφαση».

3. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
3 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφα-
λείας ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας, στην περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. από τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ή τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα.

β. Με απόφαση των Γενικών Περιφερειακών Αστυνο-
μικών Διευθυντών ή των Διευθυντών των Διευθύνσεων 
Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρ-
μοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε από 
τα όργανα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2».

Άρθρο 2
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, διαγράφονται 

αυτοδικαίως από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων 
Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.):

α. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βά-
ρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με 
βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του 
ν. 4055/2012 (Α΄ 51), εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη πα-
ρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλα-
σης. Στην περίπτωση που σε βάρος των αλλοδαπών είχε 
επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση περισσότερες 
αποφάσεις που επέβαλαν ποινή φυλάκισης μέχρι την 
έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο 
προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς 
για κάθε μία απόφαση.

β. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς, σε βάρος 
των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση 
ποινή φυλάκισης, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί 
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α΄ 42).

γ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς οι οποίοι 
έχουν απελαθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/ 
2015, με βάση δικαστική απόφαση που επέβαλε θερα-
πευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος 
του ν. 4055/2012, εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει 
πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην 
περίπτωση που οι αλλοδαποί έχουν απελαθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 με βάση περισσότε-
ρες δικαστικές αποφάσεις που επέβαλαν θεραπευτικά 
ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του 
ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο 
πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση.

δ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος 
των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση, με βάση 
απόφαση που επέβαλε θεραπευτικά ή αναμορφωτικά 
μέτρα, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α΄ 42).
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2. Οι εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που αφορούν αλλοδα-
πούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέ-
λαση με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος 
του ν. 4055/2012, διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την 
παρέλευση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης 
εισόδου που καθορίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 110 του ν. 4055/2012. Σε περίπτωση που δεν 
έχει καθοριστεί τέτοιο χρονικό διάστημα, οι κατά το προ-
ηγούμενο εδάφιο εγγραφές διαγράφονται αυτοδικαίως 
μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την εκτέλεση 
της πρώτης απόφασης απέλασης, εφόσον το κατ’ άρθρο 
110 παρ. 4 ν. 4055/2012 βούλευμα δεν εκδοθεί εντός 
χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Εξωτερικών  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. Φ. 244/3/352333/Σ.542 (2)
Καθορισμός αριθμού εθνοφυλάκων που θα χρη-

σιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομα-

χικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοι-

πών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά 

το έτος 2017 και ημερήσια αποζημίωση αυτών.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232).
2) Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1982, 

περί «Εθνοφυλακής».
3) Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 

(ΦΕΚ Α΄ 143).
4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς και 
του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

5) Της υπ’ αριθμ. 29/08-10-15 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη».

6) Της υπ’ αριθμ. 24/6-10-15 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ Β΄ 2144), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα».

β. Την υπ’ αριθμ 933665/Δεκ 16, βεβαίωση του ΓΕΣ/
ΔΟΙ/2ο για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης, 
καθώς και το υπ’ αριθμ. Φ.814/692/932871/Σ.8317/
19Δεκ16, έγγραφο της Δνσης Οικονομικού του ΓΕΣ.

γ. Την εισήγηση υπ’ αριθ. 12/2017/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ του Προ-
ϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ.

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του ΥΠΕΘΑ ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χι-
λιάδων ευρώ (4.100.000 €), για το έτος 2017, η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΦ 11-200 ΚΑΕ 0483 του 
Π/Υ του ΓΕΣ, αποφασίζουμε:

α. Τη χρησιμοποίηση, κατά το έτος 2017, επτακοσίων 
σαράντα έξι (746) Εθνοφυλάκων, για φρούρηση αποθη-
κών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς.

β. Τον καθορισμό της ημερησίας αποζημίωσης των 
Εθνοφυλάκων σε δέκα πέντε (15) €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1133/34446 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015

απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κα-

θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής 

καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 

εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 

Συμβουλίου» (Β΄ 430).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. α) Της παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32)«Δι-

οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

β) Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 
(Α΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ-
ήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
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με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

γ) Της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του 
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 1 παραγ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(ΦΕΚ 70Α΄) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α΄/1990).

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98).

στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015 
ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β΄/22-1-2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ-
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. 
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου».

ζ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».

η) Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄ 3903/5.12.2016).

θ) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005 και 
(Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ-
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τρο-
ποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού».

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση».

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής» και

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

3. Την αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορή-
γησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμ-
βάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β΄ 430), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 9313/10-2-2017 εισήγηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2, παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 

1178/27361/10-03-2015 υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με 
χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, 
πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
225021/31-03-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου 
και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων 
και κλωστικών φυτών» (Β΄ 478) όπως ισχύει, ελάχιστης 
ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλι-
έργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην 
περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξα-
σφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά 
εκτάριο αντίστοιχα και αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς-
δελτίου αποστολής και καρτέλες σπόρου είτε απόδειξη 
λιανικής πώλησης, καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου 
και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία 
σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα III. Προκειμένου 
να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, 
εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα πα-
ραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων 
στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι 
μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλι-
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τερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθμ. 217265/28-01-2004 (Β΄ 203). Σε περίπτωση απώ-
λειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου 
αγοράς-δελτίου αποστολής ή απόδειξης λιανικής πώλη-
σης, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή 

αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από 
τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η 
Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
που απαιτείται επανασπορά.».

Άρθρο 2
Μετά το Υπόδειγμα II της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, προστίθεται νέο Υπόδειγμα III, ως εξής: 

«
…………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………….
……………………

………../……./201…, ………………. …………………
……………………. 
………………………………..,  ……………………………..

………………… ………………………….
 ( ). 

        

       ………………………………
       ( )» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI ASIF του 

Youssaf για την τελωνειακή παράβαση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την αρ. 166/2016/16-03-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονί-
κης καταλογίζονται σε βάρος του ALI ASIF του Youssaf 
και της Arshad, γεν. 01-01-1988 στο Πακιστάν, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης, αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 155 (1β΄) και (2ζ΄) και 142 παρ. 2 
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την 
κατοχή 100 πακέτων τσιγάρων ήτοι, 2.000 τεμαχίων λα-
θραίων τσιγάρων από διάφορες μάρκες και 0,500 κιλών 
καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορο-
λόγησης του ελληνικού Δημοσίου και για τα οποία δεν 
είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 17930 (5)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
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(Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 143/2010 (Α’ 236) «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) 
«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών 
Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών» και του άρθρου 28, παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(Α’  47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατά ξεις».

6. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμ-
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» 
(Α’ 24).

7. Την απόφαση 2/1757/0026 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β΄ 17) «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

8. Την 141/17.02.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ρόδου η οποία μας διαβιβάστηκε με το 
2/15727/03.03.2017 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.

9. Την 2/19249/16.03.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οι-
κονομικών του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της 
λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες της Διεύθυνσης 
Κα θαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλο-
ντος, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δή-
μου Ρόδου ως εξής: ύψους 82.857,00 € για το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
[για εβδομήντα επτά (77) άτομα] που θα βαρύνει τους 
Κ.Α.Ε. 20-6022.0001 και 20-6052.0001, ύψους 21.428,00 € 
για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου [για τριάντα (30) άτομα] που θα βαρύ-
νει τους Κ.Α.Ε. 20-6042.0001 και 20-6054.0001 και ύψους 
38.571,00 € για το μόνιμο προσωπικό [για είκοσι τρία 
(23) άτομα] που θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 20-6012.0001 
και 20-6051.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 533/42675 (6)
Πενταετής ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας στην 

περιοχή Μακροβουνίου, Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δη-

μητρίου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1985 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα». (Α΄ 7/1969).

2. Τις Διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (Α΄ 87) Άρθρο 280 « Αρμοδιό-
τητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης » παρ Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας». (Α΄ 231).

4. Την 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». (Β΄ 648).

5. Την 78006/2538/1-7-1994 διαταγή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

6. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 757) Εθνικής Οικονομίας και Υπουρ-
γού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτη-
νοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και 
την Η.Π.37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και δια-
δικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
κτλ». (Β΄ 1495).

7. Την 1469/141749/20-7-2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε 
περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στην ανωτέρω 
περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας.

8. Την 139327/1834/29-32016 (ΑΔΑ: 713664653Π8-
2ΙΨ) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγο-
ρευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως».

9. Την 939/41491/14-3-2017 πρόταση του Δασαρχείου 
Καρδίτσας.

10. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η 
απαγόρευση του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ-
ξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου και της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ανανέωση της 1469/141749/
20-7-2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε και απαγορεύουμε τη 
θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε ( 5 ) χρόνια ήτοι 
από 2-8-2017 έως 1-8-2022 σε έκταση 6.725,00 στρεμ-
μάτων στη θέση «Μακροβούνι» περιοχής Τ.Κ. Βλοχού και 
Αγ. Δημητρίου, του Δήμου Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται 
στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα 
κλίμακας 1:34.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:50.000 
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και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, 
θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δα-
σών Καρδίτσας και ορίζεται ως εξής: 

Ανατολικά: Με αρδευτικό κανάλι μέχρι συναντήσεως 
του ποταμού Ενιππέα. 

Δυτικά: Συνέχεια αγροτικού δρόμου μέχρι συναντή-
σεως του με τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας - Λάρισας 
τον οποίο και ακολουθεί. 

Βόρεια: Με την συμβολή του επαρχιακού δρόμου 
Καρδίτσας -Λάρισας και του Επαρχιακού δρόμου Αγ. 
Δημητρίου - Πέτρινου. 

Νότια: Με αγροτικό δρόμο - παρυφές Μακροβουνίου.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο 
Καρδίτσας, Κυνηγετικό Σύλλογο Παλαμά και σε κάθε φι-
λόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες 
διατάξεις.

Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δ.Α.Δ. Η ανωτέρω απαγόρευση θα ισχύει 
για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 2022.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9798 Τεύχος Β’ 1140/31.03.2017

Η
 α

πό
φ

ασ
η 

αυ
τή

 ν
α 

δη
μο

σι
ευ

θε
ί σ

τη
ν 

Εφ
ημ

ερ
ίδ

α 
τη

ς 
Κυ

βε
ρν

ήσ
εω

ς.

Κα
ρδ

ίτ
σα

, 2
4 

Μ
αρ

τί
ου

 2
01

7

  Μ
ε 

εν
το

λή
 Γε

νι
κο

ύ 
Γρ

αμ
μα

τέ
α

Α
πο

κε
ντ

ρω
μέ

νη
ς 

Δ
ιο

ίκ
ησ

ης
Η

 Δ
ιε

υθ
ύν

τρ
ια

 Δ
ασ

ώ
ν 

Κα
ρδ

ίτ
σα

ς

ΧΡ
Υ

ΣΗ
 Π

Α
Π

Α
ΒΑ

ΪΟ
Υ 

   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011403103170008*


		2017-03-31T20:44:01+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




