
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/
03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκη-
ση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιε-
χομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

2 Τροποποίηση της με αριθμ. 1791/74062/
02-07-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος 
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονι-
σμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Β΄ 
1468/14-07-2015).

3 Ανάκληση της με αριθμό οικ. 21876/336/
31-01-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νή-
σων περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστη-
μάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 155973/999 (1)
  Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/

03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής από-

φασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκη-

ση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 

15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιε-

χομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/

2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 15 
παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που 
αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικα-
ταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρο 153 του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου δεύτερο 
του ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Τις διατάξεις των:
α) π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακα-

τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το 
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και 
άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από 
το ΥΠ.A.A.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
(άρθρο 1 π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, 
π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α΄), 

β) π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», 

γ) π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και Μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», 

δ) π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ209 Α΄) «Αποδοχή παραίτηση 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ε) π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Β΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491

13953



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13954 Τεύχος Β’ 1491/02.05.2017

στ) Την Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο». 

ζ) Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄). 

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

1. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγρά-
φου Β του άρθρου 1 της 151585/323/03.02.2017 (ομοίως) 
(ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: β) 
αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται 
ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφω-
τογραφίας, αλλάς περιλαμβάνονται σε διανομές (κληρο-
τεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζο-
νται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε 
κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αερο-
φωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του 
εποικισμού και του αναδασμού.

2. Συμπληρώνουμε την παράγραφο Β του άρθρου 1 
της 151585/323/03.02.2017 (ομοίως) (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με περίπτωση στ', ως εξής:

στ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα με την 
151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Περιβάλλοντος
Οικονομικών  και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

Αριθμ. 1195/45928 (2)
    Τροποποίηση της με αριθμ. 1791/74062/

02-07-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος 

της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονι-

σμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Β΄ 

1468/14-07-2015).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/

2014 «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» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση 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 (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 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 (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Την αριθ. 1420/82031/22-07-2015 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδι-
κας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των 
Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», 
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 2001/118518/
30-10-2015 (ΦΕΚ 2359/Β/2015) υπουργική απόφαση.

4. Το με αρ. πρωτ. 6315312/13.12.2016 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Το με αρ. πρωτ. 137205/24-12-2015 έγγραφο με τη 
σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Το με αρ. πρωτ. 22009/08-03-2017 έγγραφο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

7. Το με αριθμ. Ε8 5212/138825/11-12-2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών 
Πόρων και Λιπασμάτων και

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της αριθ. 1791/74062/02-07-2015 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ. Β΄/1468)
Τροποποιείται η αριθ. 1791/74062/02-07-2015 υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚτ. Β΄/1468) ως εξής: 
1. Το σημείο «vi» της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

αντικαθίσταται με το κάτωθι:
«vi. Α. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 

βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να 
εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο το χρονικό 
διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου.

Εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό εφαρμογής αζω-
τούχων λιπασμάτων ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. της λίπανσης εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερι-
νών κηπευτικών ή ανθοκομικών ειδών, στην οποία επι-
τρέπεται η ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων 
στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά,

β. της ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών υπό 
κάλυψη,

γ. της λίπανσης της ελιάς και του αμπελιού, όπου απαι-
τείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του 
προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 7 μονάδες/
στρέμμα,

δ. της βασικής λίπανσης των χειμερινών σιτηρών, όπου 
απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα 
του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 6 μονά-
δες/στρέμμα,

ε. της βασικής λίπανσης, για όσες καλλιέργειες απαι-
τείται, με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα λι-

πάσματα δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο σε οποιαδήποτε 
αναλογία.

Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θειικής αμ-
μωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστο-
λείς - παρεμποδιστές κ.ά.

Β. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκο-
νται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρ-
μόζουν κτηνοτροφικά απόβλητα στο έδαφος το χρονικό 
διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου.

α. Εξαιρείται η λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας 
χειμερινών κηπευτικών, ανθοκομικών ειδών και καλλιερ-
γειών υπό κάλυψη, στις οποίες επιτρέπεται η χρήση στε-
ρεών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέ-
ντα φυτά, εφόσον δεν αντίκειται στη σχετική νομοθεσία 
(Υγειονομική Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης 
Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ Β΄ 343)).

β. Επίσης εξαιρείται η λίπανση σε όσες καλλιέργει-
ες αυτή απαιτείται (μεταξύ των οποίων και η βασική 
λίπανση των δημητριακών, λειμωνίων φυτών και στις 
εγκαταστάσεις μόνιμων φυτειών) με την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιείται χωνεμένη κοπριά αιγοπροβάτων, 
στερεά απόβλητα βουστασίων και χοιροστασίων και 
επεξεργασμένη κοπριά πτηνοτροφείων. Απαγορεύεται 
να χρησιμοποιούνται απόβλητα πτηνοτροφείων και 
υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με 
την κάτωθι:

«3. Στις ευπρόσβλητες ζώνες οι παραγωγοί απαγορεύ-
εται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων 
(καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ετήσια ποσότητα 
αζώτου επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων 
πάνω από 170 κιλά/εκτάριο. Τα όρια αυτά περιλαμβά-
νουν το σύνολο των κτηνοτροφικών αποβλήτων, συμπε-
ριλαμβανομένων και των αποβλήτων από τα ζώα που 
πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές».

3. Στο τέλος του σημείου iii της υποπαραγράφου 4. του 
άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Ως εξαιρετικές περιπτώσεις, λογίζονται μόνο αυτές 
κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, οι 
οποίοι προσδιορίζονται στην έγγραφη άδεια της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής».

4. Στο τέλος του άρθρου 10 μετά το σημείο ϋ. προστί-
θεται το σημείο iii. ως εξής:

«iii. την τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο 
ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις σχετικά 
με την επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωρ-
γικών φαρμάκων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

  Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Αριθμ. οικ. 86013/1436 (3)
    Ανάκληση της με αριθμό οικ. 21876/336/

31-01-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νή-

σων περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστη-

μάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’ ).

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1990 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-
1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/Β΄/
17-01-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπερι-
φερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 
14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/23-01-2017/τ. Β΄) απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής.

3. Την αριθμ. 21876/336/31-01-2017 (ΑΔΑ: 606Λ7Λ-
ΓΣ2) Απόφαση ρύθμισης της λειτουργίας των καταστη-
μάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
16 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

4. Επειδή σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 16 του 
ν.4177/2013 νόμιμες προϋποθέσεις για την επέκτα-
ση της λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων είναι η 
επαρκής αιτιολόγηση και η λήψη υπόψη των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων. 

Επειδή κατ' εσφαλμένη εκτίμηση περί της ολοκλή-
ρωσης της διαδικασίας ακρόασης και διαβούλευσης 
όλων των κοινωνικών φορέων καθώς και λήψης επίκαι-
ρης απόφασης του συλλογικού οργάνου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας αναφορικά με 
την   διαπίστωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, που επι-
τάσσουν την περαιτέρω επέκταση της με αριθμό οικ. 
18335/288/29.1.2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Νήσων, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την με αριθμό οικ. 21876/336/31-01-2017 
(ΑΔΑ: 606Λ7Λ-ΓΣ2) «Απόφαση ρύθμισης της λειτουρ-
γίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)», 
ισχύουσας της με αριθμό οικ. 18335/288/29.1.2016 (ΦΕΚ 
440/Β/2016) προηγούμενης αποφάσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Απριλίου 2017 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ  

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