
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμψηφισμός οφειλών Δ. Περάματος, Ν. Αττικής 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 79 του ν. 4316/2014 (A΄270).

2 Συμψηφισμός οφειλών Δ. Έδεσσας Ν. Πέλλας 
προς Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (A΄ 
270).

3 Παράταση προθεσμίας παραδόσεων συσπόρου 
βαμβακιού.

4 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προ-
στασία.

5 Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για το έτος 2017.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον KASABOV ASEN 
του Sandov και της Rayna για την τελωνειακή πα-
ράβαση της λαθρεμπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD 
AF ZAAL του MURAD ALI και της RAZI BIBI για την 
τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας καπνι-
κών.

8 Επιβολή προστίμου εις βάρος των TOMOV ASEN 
του ALEKSANDROV και STEFANOV PETAR του 
STEFANOV για απλή τελωνειακή παράβαση.

9 Επιβολή προστίμου εις βάρος των IVANOF 
SVETLIN του MARINOV και SALI MEHMED του 
ERGYUN για απλή τελωνειακή παράβαση.

10 Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελ-
τίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ 
Β/12/10.1.2013). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 38889 (1)
Συμψηφισμός οφειλών Δ. Περάματος, Ν. Αττικής 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 79 του ν. 4316/2014 (A΄270).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του 

ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώ-
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 
27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμε-
σων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ-
νητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείο 
Εργασίας όπως ισχύουν».

6. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208)«Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., 
Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ΄αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την υπ΄αριθμ. 45551/30.12.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους - Α΄ κατανομή έτους 2016.

10. Την από 19.12.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

11. Τα υπ’ αριθμ. α) 22827/13328/1.12.2016 αίτημα 
για υπαγωγή του Δήμου Περάματος, Ν. Αττικής στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 
(Α΄270), β) 268/2016 και 269/2016 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος γ) 23880/ 
14099/15.12.2016 βεβαίωση του προϊσταμένου της οι-
κονομικής υπηρεσίας του Δ. Περάματος αναφορικά με τη 
μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθούν 
και δ) 84500/30.11.2016 βεβαίωση οφειλών της Δ.Ο.Υ. 
Ε΄ Πειραιά.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνο-
λικού ύψους 448.320,84€, σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού του Δήμου Περάματος από το έτος 2017 και μέχρι 
εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του 
αποδίδονται κατ΄ έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 3212, 3213, 
3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση 
του προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου αναλύεται ως 
εξής: ποσό 147.801,22€ για τα έτη 2017-2019 και ποσό 
4.917,19€ για το έτος 2020, αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους 448.320,84€ προς το Ελληνικό 
Δημόσιο του Δήμου Περάματος, Ν. Αττικής, συμψηφίζο-
νται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση 
ποσού ύψους 12.316,77€ από τους αποδιδόμενους σε 
αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΤΑ 60%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΟΥ Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 431.948,09 16.372,75 448.320,84 12.316,77

2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε πο-
σοστό 5 % επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και 
καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 269/2016 απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω 
οφειλών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) ετών, από 
τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά πο-
σοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τους πρόσθετους 
φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, 
καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύν-
σεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή 
προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις 
του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβά-
σεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους 
φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του 
συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί 
μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμ-
βουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και 
συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς 
είχε αποφασιστεί.

4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφί-
ζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρ-
χικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά 
κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο 
και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη 
οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποδοθεί 
στον οικείο δήμο.

5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων 
στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την 
παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 
43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Ανα-
στέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονι-
κό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά 
παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 
του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η 
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι 
ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται 
μετά από αίτηση του δήμου,

iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 
(Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

6. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς 
παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των 
εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να 
εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το 
υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των 
προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί 
του εναπομείναντος αυτού ποσού.

7. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βά-
ρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, 
το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε 
όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται 
στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές, από τον 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτε-
λείς Πόροι των δήμων» (Νο 158). Με την κοινοποίηση των 
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παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος Περάματος θα πρέπει να 
προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και Κοινωνικής  
Εσωτερικών Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   I

 Αριθμ. 38826 (2)
Συμψηφισμός οφειλών Δ. Έδεσσας Ν. Πέλλας 
προς Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Τα-
μεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 
(A΄ 270).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του 

ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώ-
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 
27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμε-
σων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ-
νητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Το Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως 
ισχύει.

6. Το Π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄)«Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης..., Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ΄αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την υπ΄αριθμ. 45551/30.12.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
τους - Α΄ κατανομή έτους 2016.

10. Την από 15.12.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

11. Τα υπ΄αριθμ. α) 22261/24.10.2016 αίτημα για 
υπαγωγή του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας στις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄270), 
β) 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Έδεσσας γ) 22095/21.10.2016 βεβαίωση του προ-
ϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δ. Έδεσσας 
αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να 
παρακρατηθούν, δ) 12091/07.04.2016 βεβαίωση οφειλών 
της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, και ε) την υπ΄αριθμ. 10755/4.11.2016 
βεβαίωση οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιφερειακού Κέ-
ντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Έδεσσας.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολι-
κού ύψους 1.574.455.25€ (οφειλές 530.868,06€ προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και 1.043.587,19 € προς Ασφαλιστι-
κά Ταμεία), σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Έδεσσας από το έτος 2017 και μέχρι εξοφλήσεως της 
οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατ΄ 
έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του 
Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογι-
σμού του ανωτέρω Δήμου αναλύεται ως εξής: α) ποσό 
242.392,59€ για το έτος 2017, β) ποσό 264.428,22€ για 
τα έτη 2018-2022 και ποσό 9.921,56€ για το έτος 2023, 
αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους α) 530.868,06 € προς το Ελλη-
νικό Δημόσιο και β) 1.043.587,19 € προς τον Ε.Φ.Κ.Α. Β΄ 
Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας,(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Τοπικό Υποκατάστημα Έδεσσας) του Δήμου ‘Έδεσσας 
Ν. Πέλλας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μη-
νιαία παρακράτηση ποσού ύψους 22.035,69 € από τους 
αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑ

ΟΦΕΙΛΗ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 30%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

55904 ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ 403.794,11 127.073,95 530.868,06 7.429,85

Ε.Φ.Κ.Α Β΄ΤΟΠΙΚΟ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
846.003,96 197.583,23 1.043.587,19 14.605,84

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.249.798,07 324.657,18 1.574.455,25 22.035,69
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2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσο-
στό 5,80 % επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και 
καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 295/2016 απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω 
οφειλών ολοκληρώνεται εντός έξι (6) ετών, από τη δη-
μοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) από τους πρόσθετους φόρους, 
τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και 
κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπερι-
λαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν 
από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολο-
γικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των 
διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους 
φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του 
συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί 
μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμ-
βουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και 
συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς 
είχε αποφασιστεί.

4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφί-
ζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρ-
χικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά 
κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο 
και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη 
οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποδοθεί 
στον οικείο δήμο.

5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων 
στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την 
παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 
43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Ανα-
στέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονι-
κό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά 
παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 
του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η 
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι 
ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται 
μετά από αίτηση του δήμου,

iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 
(Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

6. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς 
παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των 
εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να 
εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το 
υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των 
προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί 
του εναπομείναντος αυτού ποσού.

7. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βά-
ρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, 
το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία 
σε όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδί-

δονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντο-
λές, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων» (Νο 158). Με 
την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος 
Έδεσσας θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές 
εξόφλησης των οφειλών.

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και Κοινωνικής  
Εσωτερικών Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   I

 Αριθμ. 407/11136 (3)
Παράταση προθεσμίας παραδόσεων συσπόρου 
βαμβακιού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 (A’ 

32)«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 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 νόμου 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990).
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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 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) «Εθνικές 
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων 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 ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανο-
νισμού»,

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. Το υπ’ αριθμ. 215/216/27-1-2017 έγγραφο του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού «Φαρσάλων Γη».

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

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

Άρθρο μόνο
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2, παρ. 4δ της υπ΄ αριθμ. 

1178/27361/10-03-2015 υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ημερομηνία παράδοσης συ-
σπόρου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις παρα-
τείνεται από τη λήξη της και έως τις 10-2-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός O Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

  I

Αριθμ. οικ. 2380 (4)
 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προ-

στασία.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4375/2016 (Α΄51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ‘σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)’ (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./4831/25.7.2013 
(Β΄1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./8097/25.5.2016 
(Β΄ 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 
Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή 
προστασία».

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./22511/ 
21.12.2016 (Β΄ 4399) απόφασης της Διευθύντριας της 
Υπηρεσίας Ασύλου «Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύ-
λου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων 
Πακιστάν».

9. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέ-
τασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακι-
στάν εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες 
υποβάλλονται από 16 Ιανουαρίου 2017 και εφεξής και 
υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Γραφείου Ασύλου Αττικής.

10. Το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της 
εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υπο-
βάλλονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν εκτι-
μάται ότι δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ./8097/25.5.2016 (Β΄ 1542) απόφασης της Διευθύ-
ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων 
αιτούντων διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

«1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες 
διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλή-
ρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του ν. 4375/2016, 
θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών, πλην των ακόλουθων 
εξαιρέσεων:

α. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες 
διεθνή προστασία, μετά την πραγματοποίηση της πλή-
ρους καταγραφής των αιτήσεων τους στο Αυτοτελές 
Κλιμάκιο Πειραιά θα έχουν, ως ημερομηνία λήξης την 
ορισθείσα ημερομηνία συνέντευξης του άρθρου 52 του 
ν. 4375/2016, όπως ισχύει, εκτός αν η ημερομηνία αυτή 
απέχει πλέον του έτους, οπότε η διάρκεια του δελτίου 
θα είναι ετήσια.

β. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες δι-
εθνή προστασία, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση διεθνούς 
προστασίας στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν, θα 
έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών. »

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

  Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

   Αριθμ. οικ. 641 (5)
Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για το έτος 2017.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3959/ 

2011 (Α΄ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

3. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ Α΄ 132) «Οργανισμός της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού».

4. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «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».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β΄2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την αριθ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.5.2016 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση προϋπο-
λογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017.

8. Το υπ' αριθ. 37/29.7.2016 πρακτικό (απόσπασμα) της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με θέμα «Πρό-
ταση σχεδίου προϋπολογισμού της Ε.Α. έτους 2017».

9. Την με αριθ. πρωτ. 5495/28.7.2016 εισήγηση του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα «πρό-
ταση σχεδίου τακτικού προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού έτους 2017 και Εισηγητικής Έκθεσης Προ-
ϋπολογισμού έτους 2017».

10. Το γεγονός ότι από την έγκριση του παρόντος 
προϋπολογισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρ-
θρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄93), συνολικών ποσών 
εσόδων πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (5.980.000,00) και συνολικών εξόδων, 
εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χι-
λιάδων ευρώ (9.477.000,00 €), του έτους 2017, σύμφωνα 
με το παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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(6) 
   Επιβολή πολλαπλού τέλους στον KASABOV ASEN 
του Sandov και της Rayna για την τελωνειακή πα-
ράβαση της λαθρεμπορίας καπνικών.

  Με την αριθ. 46/2015/2016 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επι-
βάλλεται στον KASABOV ASEN του Sandov (αρ.ταυτό-
τητας 644125038/04-04-12 βουλγαρικών αρχών), που 
τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, πολλαπλό τέλος ύψους 1.500,00 ευρώ 
πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση λα-
θρεμπορίας, εξαιτίας της παράνομης κατοχής καπνού 
συνολικού βάρους 280 γραμμαρίων, χωρίς την καταβολή 
των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, 
κατά παράβαση των άρθρων 142 παρ. 2, 119 Α παρ. 2 
και 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

I

(7)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD 
AF ZAAL του MURAD ALI και της RAZI BIBI για 
την τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας 
καπνικών.

  Με την αριθ. 44/2015/2016 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επι-
βάλλεται στον MUHAMMAD AF ZAAL του MURAD ALI 
(κάτοχο του υπ’ αριθμ. 5401/1-267-μθ΄/05-11-2014 δελ-
τίου αιτήσαντος ασύλου), που τυγχάνει πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλαπλό 
τέλος ύψους 3.364,68 ευρώ, πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, εξαιτίας της 
παράνομης κατοχής (με σκοπό την διάθεση στην κατα-
νάλωση) καπνού συνολικού βάρους 1.350 γραμμαρίων 
και τσιγάρων συνολικής ποσότητας 4.600 τεμαχίων τσι-
γάρων, χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμο-
φορολογικών επιβαρύνσεων, κατά παράβαση των άρ-
θρων 142 παρ. 2, 119 Α παρ. 2 και 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

     I

(8)
 Επιβολή προστίμου εις βάρος των TOMOV ASEN 
του ALEKSANDROV και STEFANOV PETAR του 
STEFANOV για απλή τελωνειακή παράβαση.

Με την αριθμ. 2/2016/26.01.2017 (MRN: 16GRYK370 
20000002-0) καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλεται εις βάρος του 
STEFANOV PETAR του STEFANOV, βούλγαρου υπηκόου, 

αγνώστου διαμονής, οδηγού του υπ’ αριθμ. βουλγαρικών 
πινακίδων Υ8443ΒΒ οχήματος, μάρκας PEUGEOT 306 και 
TOMOV ASEN του ALEKSANDROV, επίσης βούλγαρου 
υπηκόου, αγνώστου διαμονής, ιδιοκτήτη του ως άνω 
οχήματος, πρόστιμο πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €), 
για απλή τελωνειακή παράβαση που προβλέπεται και τι-
μωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 137 Α §1α, 137 Γ 
§1 και 142 §1 του νόμου 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα», διότι το ανωτέρω όχημα έχει παραμεί-
νει στη χώρα μας άνω του εξαμήνου οπότε και έχει λήξει 
η ένταξη του στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής 
και οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι δεν εμφανίστηκαν στην 
Υπηρεσία μας προκειμένου να δώσουν στο αυτοκίνητο 
νόμιμο προορισμό, ούτε προσκόμισαν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό. 
Το υπό κρίση όχημα που προσκομίστηκε από το Α.Τ. 
Αλμυρού φυλάσσεται στο Τελωνείο Βόλου.

Η απόδοση του οχήματος θα γίνει μετά από την κατα-
βολή του προστίμου. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία 
η παρούσα καταλογιστική πράξη καταστεί οριστική, το 
αυτοκίνητο περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου.

Οι κατά των οποίων η παρούσα έχουν δικαίωμα προ-
σφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου 
εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο δημοσί-
ευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (άρθρο 152 § 7 
του ν. 2960/2001).

    Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

   I

(9)
 Επιβολή προστίμου εις βάρος των IVANOF 

SVETLIN του MARINOV και SALI MEHMED του 

ERGYUN για απλή τελωνειακή παράβαση.

  Με την αριθμ. 3/2016/26.01.2017 (MRN: 16GRYK3702 
0000003-9) καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
του Τελωνείου Βόλου επιβάλλεται εις βάρος του IVANOF 
SVETLIN του MARINOV, βούλγαρου υπηκόου, οδηγού 
του υπ' αριθμ. βουλγαρικών πινακίδων CC8139CK οχή-
ματος, μάρκας HYUNDAI SANTAMO και SALI MEHMED 
του ERGYUN, επίσης βούλγαρου υπηκόου, αγνώστου 
διαμονής, ιδιοκτήτη του ως άνω οχήματος, πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €), για απλή τελωνεια-
κή παράβαση που προβλέπεται και τιμωρείται από τις 
διατάξεις των άρθρων 137 Α §1α, 137 Γ §1 και 142 §1 
του νόμου 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
διότι το ανωτέρω όχημα έχει παραμείνει στη χώρα μας 
άνω του εξαμήνου οπότε και έχει λήξει η ένταξη του στο 
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και οι ανωτέρω 
εμπλεκόμενοι δεν εμφανίστηκαν στην Υπηρεσία μας 
προκειμένου να δώσουν στο αυτοκίνητο νόμιμο προο-
ρισμό, ούτε προσκόμισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό. Το υπό κρίση 
όχημα που προσκομίστηκε από το Α.Τ. Αλμυρού φυλάσ-
σεται στο Τελωνείο Βόλου.
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Η απόδοση του οχήματος θα γίνει μετά από την κατα-
βολή του προστίμου. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία 
η παρούσα καταλογιστική πράξη καταστεί οριστική, το 
αυτοκίνητο περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου.

Οι κατά των οποίων η παρούσα έχουν δικαίωμα προ-
σφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου 
εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο δημοσί-
ευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (άρθρο 152 § 7 
του ν. 2960/2001).

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

I

      Αριθμ. απόφ. 18/775/31.1.2017 (10)
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελ-
τίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ 
Β/12/10.1.2013). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 76 και την παράγραφο 

1 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογι-
κών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 
2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.Ευρωπαϊκή Συνεταιριστι-
κή Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 
1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του 
ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/250/20.12.2012), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 (1) του ν. 4416/2016 
“Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄250) (ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/Λ257) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160).

2. Τα Σχέδια Α και Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 302/17.11.2009) «Για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοι-
κητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

4. Την υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση 
ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).2

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ι. Στο άρθρο 2 της απόφασης 17/633/2012 του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Στο ενημερωτικό δελτίο περιέχονται:
α) είτε οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολι-

τικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι 
αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και πα-
ροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής 
αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είτε

β) περίληψη της πολιτικής αποδοχών και δήλωση ότι 
οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής απο-
δοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και 
παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυ-
να για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περι-
λαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, 
εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου 
(με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί 
να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, 
αντίγραφο σε έντυπη μορφή.»

ΙΙ. Στο άρθρο 4 της απόφασης 17/633/2012 του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα εξής:
α) το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομι-

κό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών 
αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία διαχείρισης και η 
εταιρεία επενδύσεων στο προσωπικό της, καθώς και τον 
αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, οποιοδή-
ποτε άλλο ποσό που καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο 
τον ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένης της αμοιβής απόδοσης·,

β) το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κα-
τηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της 
Οδηγίας 91/2014.·

γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται 
οι αποδοχές και παροχές·

δ) τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 14β παράγραφος 1 στοιχεία γ) και 
δ) της Οδηγίας 91/2014, περιλαμβανομένων των τυχόν 
παρατυπιών που έχουν σημειωθεί·

ε) τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης 
πολιτικής αποδοχών.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ  

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