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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 586
9 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 120791/1233
(1)
Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειρι−
στικού έτους 2015.

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχει−
ριστικού έτους 2015. ..................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71690/10−9−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
2490/18−9−2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
“Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της «Οδηγίας
2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρω−
παϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις»,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης,
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων
με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις
της Οδηγίας” − Αντικατάσταση μέλους και ορι−
σμός νέας ημερομηνίας περάτωσης εργασιών. .
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90646/12−12−2014 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 3439/22−12−2014) απόφασης του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων “Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομο−
παρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την
κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργά−
νων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθ−
μίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προ−
τεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις
διατάξεις της Οδηγίας.” − Διεύρυνση αντικειμένου,
ορισμός νέων μελών και νέας ημερομηνίας περά−
τωσης εργασιών. ..........................................................................
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης − Λα−
θρεμπορίας στους 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ 2) BOULAICH
SELIM του ABE και της MALKI SONIA. .......................
Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. .............................................

1

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2

3

4

5

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρ. 3 του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄)
«περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων κ.λπ.».
2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 και 22 Α΄) «περί
διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις δ/ξεις της με αριθμ. Υ112/3−3−2015 (ΦΕΚ 311 Α΄)
απόφασης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάν−
νη Τσιρώνη».
4. Τις δ/ξεις των άρθρ. 177 έως 182 του Π.Δ. 19−11−1928
(ΦΕΚ 252 Α΄) «περί διαχειρίσεως δασών κ.λπ.».
5. Τις δ/ξεις του άρθρ. 1 του Β.Δ. 135/1960 «περί του
χρόνου ενάρξεως και λήξεως του διαχειριστικού έτους
κ.λπ.».
6. Τις δ/ξεις του άρθρ. 160 (όπως αντικαταστάθηκε από
τις δ/ξεις της παρ. 9 του άρθρ. 4 του Ν. 3208/2003) και
της παρ. 1 του άρθρ. 161 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού
κώδικος».
7. Τις δ/ξεις του άρθρ. 9 «περί τεχνικού συμβουλίου
δασών» του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκαν από τις
δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ
159 Α΄).
8. Τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρ. 21 του Ν. 3208/2003
(ΦΕΚ 303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστη−
μάτων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις της
παρ. 1 η του άρθρ. 53 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄) και
της παρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214 Α΄).
9. Την με αριθμ. 1/27−3−2015 απόφαση του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών.
10. Την με αριθμ. 3105/29−12−2014 Εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π.
11. Το γεγονός ότι από τις δ/ξεις της παρούσας, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άρθρο μόνο:
Κυρώνεται και ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015, ο πίνακας διατίμησης
δασικών προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για τα δασικά προϊόντα
πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως εξής:
Πίνακας Διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2015
ΑΓΟΡΑΙΑ
ΤΙΜΗ
EYΡΩ

ΜΙΣΘΩΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΡΩ

Α. ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Χοντρή στρογγ. Ξυλεία μεγάλου μήκους
(2 μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20εκ. και άνω)
α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης

κ.μ

63,37

13,61

κ.μ

57,71

11,73

γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου

κ.μ

49,46

11,74

δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς,
Κυπαρίσσου

κ.μ

43,41

8,57

κ.μ

38.40

6,86

κ.μ

34,29

6,71

γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου

κ.μ

29,46

5,79

δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς,
Κυπαρίσσου

κ.μ

20,28

3,68

3

Λεπτή στρογ. Ξυλεία κωνοφόρων μέσης διαμέτρου
10−20 εκ. και μήκους 3μ. και άνω

κ.μ

36,48

6,21

4

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων μέσης διαμέτρου
6−10 εκ. και μήκους 2,5μ. και άνω

κ.μ

41,36

8.85

5

Στύλοι ΔΕΗ (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
της ΔΕΗ)

κ.μ

84,28

20,67

6

Στύλοι Τηλεπ/νιών (σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές του ΟΤΕ)

κ.μ

83,32

20,00

7 Στρογγύλια και σχίζες κωνοφόρων

χ.κ.μ.

18,89

3,76

8 Ξύλο θρυμματισμού κωνοφόρων

χ.κ.μ.

13,91

1,80

9 Καυσόξυλα κωνοφόρων

χ.κ.μ.

12,94

1,43

10 Ξυλάνθρακες κωνοφόρων

χλγ.

0,23

0,07

κ.μ

60,93

13,27

κ.μ

44,70

10,09

γ) Λοιπών πλατυφύλλων εκτός των της παρ. 3

κ.μ

45,07

9,85

Στρογγύλη ξυλεία Λεύκης από τεχνητές φυτείες μήκους
1μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω

κ.μ

56,23

13,04

1 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης

Χοντρή στρογγ. Ξυλεία μικρού μήκους
(κάτω από 2 μ. και μέσης διαμέτρου 20εκ. και άνω)
α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης
2 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης

Β. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
Στρογγύλη Ξυλεία μήκους 1,80 μ. και άνω
(μέσης διαμέτρου 20εκ. και άνω)
1 α) Οξυάς, καστανιάς, οστρυάς, γαύρου
β) Πρίνου, αριάς

2

3 Στρογγύλη ξυλεία ανεξαρτήτου μήκους
3.1

Μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω:
Δρυός, Πτελέας

κ.μ

65,15

15,97

3.2

Μέσης διαμέτρου 25εκ. και κάτω:
Δρυός, Πτελέας

κ.μ

40,32

10,46
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3.3

Μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω:
Φιλύρας, Φράξου, Σφενδάμου

κ.μ

62,03

17,27

3.4

Μέσης διαμέτρου 25εκ. και κάτω:
Φιλύρας, Φράξου, Σφενδάμου

κ.μ

42,34

11,62

Ανεξαρτήτου διαμέτρου:
α) Καρυδιάς

κ.μ

102,40

24,56

κ.μ

143,36

47,85

κ.μ

84,67

23,58

κ.μ

65,14

14,94

κ.μ

68,21

18,99

κ.μ

55,83

14,23

χ.κ.μ

33,31

6,74

χ.κ.μ

48,13

9,30

χ.κ.μ

25,15

5,48

χ.κ.μ

33,42

7,10

χ.κ.μ

27,12

6,37

χ.κ.μ

36,19

7,05

χ.κ.μ

24,09

4,91

χ.κ.μ

23,81

4,01

δ) Λοιπών πλατυφύλλων

χ.κ.μ

22,59

4,42

Σχίζες ανεξαρτήτου πλάτους και πάχους:
α) Οξυάς

χ.κ.μ

28,40

5,43

β) Καστανιάς

χ.κ.μ

37,01

8,39

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην Δρυός

χ.κ.μ

27,59

5,64

Ξύλο θρυματισμού:
α) Οξυάς

χ.κ.μ

17,98

3,76

β) Λεύκης από τεχνητές φυτείες

χ.κ.μ

13,91

2,65

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην Δρυός

χ.κ.μ

11,29

2,12

Καυσόξυλα:
α) Οξυάς

χ.κ.μ

21,25

5,10

β) Καστανιάς, Πλατάνου, Λεύκης

χ.κ.μ

15,03

3.08

γ) Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων

χ.κ.μ

29,15

6,1

Ξυλάνθρακες:
10. α) Οξυάς
β) Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων

χλγ.

0,30

0,07

χλγ.

0,41

0,12

11. Άνθρακες σιδηρουργίας

χλγ.

0,23

0,06

Μεταλλείων, Ορυχείων κ.λ.π.
α) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. και κάτω

κ.μ

31,28

6,4

β) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. μέχρι 12 εκ.

κ.μ

47,05

10,11

γ) Μέσης διαμέτρου 12 εκ. μέχρι 22 εκ.

κ.μ

56,24

12,24

3.5 β) Λουπών καρυδιάς
γ) Λουπών Δρυός, Πτελέας
δ) Πυξού
Στύλοι Δ.Ε.Η. πλατυφύλλων (σύμφωνα με τις ισχύουσες
4.
προδιαγραφές της ΔΕΗ)
5

Στύλοι τηλεπ/νιών πλατυφύλλων (σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΤΕ)

6 Στρογγύλια:
Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω:
6.1 α) Οξυάς
β) Καστανιάς
Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω:
6.2 α) Οξυάς
β) Καστανιάς
6.3 Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15−25 εκ.
Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες:
α) Δρυός, Πτελέας
6.4 β) Πλατάνου
γ) Οξυάς

7.

8.

9.

Γ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
1 Ξυλεία ειδικών χρήσεων:

1.1
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Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ.
1.2 α) Μήκους 1,50μ. μέχρι 3,00μ.
β) Μήκους 3,00μ. μέχρι 5,00μ.

κ.μ

71,66

22,03

κ.μ

78,65

24,33

1.3 Οβελλοί − Πάσσαλοι

τεμ.

1,16

0,22

1.4 Καπνόβεργες

χιλ.

247,74

47,19

1.5 Υπορθώματα αμπέλου

χιλ.

29,71

4,78

1.6 Πλακόραβδοι

χλγ.

0,10

0,04

χλγ.

0,24

0,11

τόνος

2,35

0,77

χλγ.

0,16

0,04

χλγ.

0,16

0,04

3. Κατράμι (ξυλόπισσα)

χλγ.

0,11

0,04

4. Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας

χλγ.

0,11

0,04

Ρούς βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι) μελιόφυλλα,
5. κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια,
χαρουπάλευρο και κικίδια.

χλγ.

0,17

0,05

6. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύκης, μελιάς και κλήθρας

χλγ.

0,18

0,05

7. Άνθη φιλύρας

χλγ.

4,20

0,90

Κώνοι χλωροί:
8. α) Κουκουναριάς
β) Λοιπών κωνοφόρων

χλγ.

0,16

0,05

χλγ.

0,16

0,05

9. Σπόροι και καρποί δασικών ειδών

χλγ.

0,64

0,13

10. Φυτόχωμα από δάση, δασικές και μη πεδινές εκτάσεις

χλγ.

0,29

0,08

Φυτά Αγριελιάς:
11. α) Προς μεταφύτευση
β) Προς εμπορία

τεμ.

0,25

τεμ.

0,26

0,07

τεμ.

12,24

2,34

τεμ.

4,20

0,95

Κλάδοι καλλωπιστικοί:
α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου

τόνος

43,67

6,62

β) Αρκοδοπούρναρου

τόνος

235,00

60,64

γ) Ιξού

τόνος

111,79

54,00

δ) Λοιπών ειδών (κουμαριάς,μυρτιάς, σχίνου κ.λπ.)

τόνος

97,92

44,44

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Ρίζες ερείκης
Καύσιμη ύλη:
α) Θάμνοι και φρύγανα
2. β) Κώνοι ξηροί
γ) Δαδί

Δένδρα Χριστουγέννων:
12. α) Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη
β) Από λοιπά δασικά είδη

13.

14. Ρητίνη

χλγ.

0,18

0,01

15. Λειχήνες, βρύα και μύκητες

χλγ.

0,78

0,16

16. Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λπ.)

χλγ.

0,44

0,12

17. Μοσχεύματα Λεύκης, πλατάνου και λοιπών δασικών ειδών

τεμ.

0,10

0,04

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 20687
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71690/10−9−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
2490/18−9−2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Σύ−
σταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−
κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου
νόμου για την ενσωμάτωση της «Οδηγίας 2014/41/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντο−
λής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις», τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιο−
λόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντι−
στοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου
διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας” − Αντικα−
τάσταση μέλους και ορισμός νέας ημερομηνίας πε−
ράτωσης εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 242),
β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Την υπ’ αριθμ. 71690/10−9−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2490/
18−9−2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90081/27−
11−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3262/4−12−2014) όμοια.
3) Το από 4−3−2015 έγγραφο του Προέδρου της Επι−
τροπής.
4) Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9428/Φ800/13−3−2015 έγγραφο
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο−
μείων.
5) Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους και ορισμού
νέας ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών της Επι−
τροπής.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 71690/10.9.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
2490/18−9−2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Ι. Ορίζεται η Χριστίνα Χαλανούλη του Θωμά, Προϊ−
σταμένη του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών της Εθνι−
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, νέο
μέλος στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εν−
σωμάτωση της «Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υπο−
θέσεις», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης,
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του
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πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο
νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας, σε αντι−
κατάσταση του ορισθέντος Παναγιώτη Σκουρή.
II. Ορίζεται η 31η Μαρτίου 2016 νέα ημερομηνία περά−
τωσης εργασιών της ως άνω Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 71690/10−9−2014
(ΦΕΚ τ.Β' 2490/18−9−2014) και 90081/27−11−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
3262/4−12−2014) αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20686
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90646/12−12−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
3439/22−12−2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Σύ−
σταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−
κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου
νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη δέσμευση και τη
δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σύνταξη της σχετικής αιτιο−
λογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνε−
πειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με
τις διατάξεις της Οδηγίας.” − Διεύρυνση αντικειμέ−
νου, ορισμός νέων μελών και νέας ημερομηνίας πε−
ράτωσης εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 242), «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσε−
ως και λοιπές διατάξεις»,
ε) του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Πρό−
ληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέ−
τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» (άρ. 225 και 230).
2) Την υπ’ αριθμ. 90646/12−12−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3439/
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22−12−2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή.
3) Το από 11−2−2015 έγγραφο του Προέδρου της Επι−
τροπής.
4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16498/12−3−2015 έγγραφο της
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2284/
9−3−2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά,
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 0003669/20−3−2015 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1434/
12−3−2015 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμο−
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
5) Την ανάγκη διεύρυνσης του αντικειμένου, ορισμού
νέων μελών και νέας ημερομηνίας περάτωσης των ερ−
γασιών της Επιτροπής.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 90646/12−12−2014 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 3439/22−12−2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Ι. Διευρύνεται το αντικείμενο της ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτι−
ση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη δέσμευση
και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σύνταξη της σχετικής αιτι−
ολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινό−
μενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις
της Οδηγίας, με την ανάθεση σε αυτήν και του αντι−
κειμένου της ενσωμάτωσης της απόφασης − Πλαισίου
2003/577/ΔΕΥ για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφά−
σεων δικαστικών αρχών κρατών μελών της Ε.Ε. για την
δέσμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων,
της Απόφασης − Πλαισίου 2005/212/ΔΕΥ για τη δήμευση
των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων
του εγκλήματος και της Απόφασης − Πλαισίου 2006/783/
ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης.
II. Ορίζονται νέα μέλη στην ως άνω Επιτροπή οι:
1) Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Εισαγγελέας Εφε−
τών Αθηνών,
2) Νικόλαος Πασχάλης του Δημητρίου, Αντεισαγγελέ−
ας Πρωτοδικών Πειραιώς,
3) Ευστάθιος Τσίρμπας του Βασιλείου, εφοριακός
υπάλληλος του Τμήματος Ε΄, της Γ΄ Υποδιεύθυνσης
Ερευνών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής − Αι−
γαίου, της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος,
4) Βασιλική Βασιλαντωνοπούλου του Αντωνίου, τελω−
νειακή υπάλληλος, αποσπασμένη ως Ειδικός Επιστήμο−
νας Ποινικού Δικαίου στην Αρχή Καταπολέμησης Νομι−
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
5) Αικατερίνη Πουρναρά του Παναγιώτη, Δικηγόρος.
III. Ορίζεται η 20η Μαΐου 2015 νέα ημερομηνία περά−
τωσης εργασιών της ως άνω Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 90646/12−12−2014
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3439/22−12−2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης − Λαθρε−
μπορίας στους 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΑΣ−
ΤΑΣΙΟΥ και της ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ 2) BOULAICH SELIM του
ABE και της MALKI SONIA.
Με την αριθμ. 276/2009/9−10−2014 Καταλογιστική Πρά−
ξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Ελευσί−
νας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.
5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στους
1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της
ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ γεννηθείς 25−7−1961 στην ΑΘΗΝΑ κάτοικος
ΠΕΤΡΙΔΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ , κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ538178
ΑΔΤ
2) BOULAICH (επώνυμο) SELIM (όνομα) του ABEL και
της MALKI SONIA γεννηθείς 10−3−1982 στο ΒΕΛΓΙΟ κά−
τοχος της υπ’ αριθμ. 0830679147/2005Ταυτότητας ΒΕΛ−
ΓΙΟΥ, αγνώστου διαμονής
πολλαπλό τέλος 269.486,85 ευρώ, κηρύχθηκαν αλλη−
λέγγυα συνυπεύθυνοι, επιμερίστηκε ισόποσα το ανω−
τέρω ποσό, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπορία για μεταφορά και πώληση 30.720 πακέτων
τσιγάρων διαφόρων μαρκών που δεν έφεραν ενδεικτι−
κές ταινίες ελέγχου φορολογίας καπνού, που βρέθηκαν
συσκευασμένα σε 64 χαρτοκιβώτια.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί
Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΘ. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
F
Αριθμ. 41644/3569
(5)
Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων της Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159 και 160 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
β) του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Την αριθμ. οικ.98291/8937/15−9−2014 απόφασή μας
(ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/29−9−2014) με την οποία μεταβιβάστηκαν
αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες.
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3. Την ανάγκη ταχύτερης διεκπεραίωσης των διοικη−
τικών υποθέσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. 98291/8937/15−9−2014 από−
φασή μας (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/29−9−2014) και μεταβιβάζουμε
στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη
Γεώργιο του Ευαγγέλου για τις Περιφερειακές Ενότητες
ευθύνης του την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των
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συμβάσεων έργων και προμηθειών μέχρι του ποσού των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ και των αποφάσεων
απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών
καθώς της ακόλουθης σύμβασης αυτών μέχρι του ποσού
των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 2 Απριλίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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