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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 
(Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμμα-
τεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα-
τος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 135207/1801 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/

2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

4. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

5. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χα-
ρίτση» (Β΄ 3722), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Υ226/2016 (Β΄ 4233) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Τροποποίη ση απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση.».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β΄ 3722).

11. Την υπ’ αριθμ. Υ92/2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 4195).

12. Το Β΄ μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ειδικότερα το άρθρο 36 
παρ. 1 και 5 αυτού.

13. Το ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
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και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 209) και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 3 αυτού.

14. Την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής “Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλ-
λοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηρι-
ότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία 
του Άρθρου 1 του ν. 4014/2011”, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 127402/1487/Φ15/ 2016 (Β΄ 3924) κοινή 
υπουργική απόφαση.

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

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 

(Β΄ 1275) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ως εξής:

1) Στο σημείο Ε 3-2 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, 
το εδάφιο «Ειδικά για τα ελαιουργεία: τα υγρά απόβλητα 
της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προεπεξεργα-
σία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη 
ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται για υδρολίπανση 
ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m³ 
ανά στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλι-
εργειών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m³ ανά 
στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ.» 
αντικαθίσταται από το εδάφιο «Ειδικά για τα ελαιουργεία: 
τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά 
από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και 
καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται 
για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας 
εφαρμογής τα 20 m³ ανά στρέμμα και για υδρολίπαν-
ση λοιπών δενδροκαλλιεργειών εξαιρουμένων των 
εσπεριδοειδών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 
20 m³ ανά στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρ-
τήματος ΙΙ.». Ομοίως, στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα 
Α, η πρόταση «Ως μέγιστος όγκος εφαρμογής διασπο-
ράς/υδρολίπανσης ορίζονται τα 8 m³/στρέμμα/έτος για 
τους ελαιώνες και για τις λοιπές δενδροκαλλιέργειες» 
αντικαθίσταται από την πρόταση «Ως μέγιστος όγκος 
εφαρμογής διασποράς/υδρολίπανσης ορίζονται τα 
20 m³/στρέμμα/ έτος για τους ελαιώνες και για τις 
λοιπές δενδροκαλλιέργειες εξαιρουμένων των εσπερι-
δοειδών».

2) Στο Παράρτημα II, μέρος Α, η πρόταση: «Ειδικότε-
ρα η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 
300μ. από το όριο των οικισμών, από παρακείμενες οι-
κίες, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές οδούς ή από 
άλλες θεσμοθετημένες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος» 
αντικαθίσταται από την πρόταση: «Ειδικότερα η εδαφο-
δεξαμενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300μ. από το 
όριο των οικισμών, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές 
οδούς ή από άλλες θεσμοθετημένες περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος».

3) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Β (αποθήκευση) 
ο όρος «αδειοδοτημένης ημερήσιας δυναμικότητας», 
όπου αυτός αναφέρεται, αντικαθίσταται με τον όρο 
«πραγματικής ημερήσιας δυναμικότητας» και προστί-
θεται το εδάφιο «Ως πραγματική ημερήσια δυναμικότητα 
για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται η μέση ημερήσια 
δυναμικότητα παραγωγής ελαιολάδου της τελευταίας 
πενταετίας. Για νέες μονάδες ή μονάδες με χρόνο λει-
τουργίας μικρότερο των πέντε ετών ως πραγματική 
ημερήσια δυναμικότητα λαμβάνεται το 70% της ονομα-
στικής δυναμικότητας του συνόλου του μηχανολογικού 
εξοπλισμού».

4) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Γ ο όρος «Εδάφη 
με βάθος μεγαλύτερου του 0,5 μ.» καταργείται. Ομοίως, 
ο όρος «Εδάφη που δεν είναι γηγενώς επιβαρυμένα με 
βαρεά μέταλλα» καταργείται. Επίσης, ο όρος «Εδάφη με 
pH >5,6» αντικαθίσταται από τον όρο «Εδάφη με pH >5». 
Ο όρος «Εδάφη με μικρές κλίσεις (<15%) ή διαμορφω-
μένα σε αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές απορροές 
(υδραυλική αγωγιμότητα < 5 mm/h) και χωρίς επίδρα-
ση σε επιφανειακά ύδατα» αντικαθίσταται από τον όρο 
«Εδάφη με μικρές κλίσεις (<15%) ή διαμορφωμένα σε 
αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές απορροές και χωρίς 
επίδραση σε επιφανειακά ύδατα». Ο όρος «Εδάφη που 
δεν είναι πλούσια σε άλατα (αγωγιμότητα<4mS/cm)» 
αντικαθίσταται από τον όρο «Εδάφη που δεν είναι πλού-
σια σε άλατα».

5) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, παράγραφος 
Δ1 το εδάφιο: «Τιμές/συγκεντρώσεις των παρακάτω πα-
ραμέτρων των υγρών αποβλήτων μετά την προεπεξερ-
γασία: Αιωρούμενα στερεά ………. Νάτριο» καταργείται.

6) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, παράγραφος 
Δ1 το εδάφιο: «Υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας βα-
σικής λίπανσης (Ν, P205 και K20) που θα παρέχεται ανά 
στρέμμα με την υδρολίπανση» αντικαθίσταται με το εδά-
φιο: «Εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας βασικής λίπανσης 
(Ν, P205 και K20) που θα παρέχεται ανά στρέμμα με την 
υδρολίπανση».

7) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, παράγραφος 
Δ2 το εδάφιο: «Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογρα-
φικό διάγραμμα ή τοπογραφικό σκαρίφημα ….. 500μ. 
από την περιοχή ενδιαφέροντος» καταργείται.

8) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, παράγραφος 
Δ3 το εδάφιο: «Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσε-
ων των παρακάτω εδαφικών παραμέτρων: -Μηχανική 
σύσταση του δείγματος εδάφους ………. pH» αντικαθί-
σταται από το εδάφιο: «Αποτελέσματα εργαστηριακών 
αναλύσεων των παρακάτω εδαφικών παραμέτρων: α) 
Οργανικός άνθρακας, β) αλατότητα και γ) pH».

9) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, παράγραφος 
Δ3 η πρόταση: «Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εδαφολο-
γικών αναλύσεων λαμβάνεται ένα σύνθετο δείγμα εδά-
φους ανά 25 στρέμματα της ίδιας χαρτογραφικής ενότη-
τας, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ε» αντικαθίσταται 
από την πρόταση: «Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εδα-
φολογικών αναλύσεων λαμβάνεται ένα σύνθετο δείγμα 
εδάφους ανά 100 στρέμματα ενιαίας καλλιεργήσιμης 
έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών δενδροκαλλιεργειών 
(εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών), όπως περιγράφεται 
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στην ενότητα Ε». Το τελευταίο εδάφιο της Δ3 «Οι πλη-
ροφορίες της παραγράφου Δ3 δύνανται να χρησιμο-
ποιηθούν από περισσότερα του ενός ελαιουργεία που 
διαθέτουν τα ΥΑΕ τους στη συγκεκριμένη χαρτογραφική 
ενότητα» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πληροφορίες της 
παραγράφου Δ3 δύνανται να χρησιμοποιηθούν από πε-
ρισσότερα του ενός ελαιουργεία που διαθέτουν τα ΥΑΕ 
τους στη δειγματισθείσα έκταση και μόνο για εκτάσεις 
που εμπίπτουν σ’ αυτή.».

10) Ομοίως, στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Ε, η 
πρόταση: «Η δειγματοληψία γίνεται ως εξής: Συλλέγε-
ται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, που θα προέρχεται 
από 5-10 διαφορετικές θέσεις ακολουθώντας σχετικά 
πρωτόκολλα δειγματοληψίας για κάθε 25 στρέμματα της 
ίδιας χαρτογραφικής ενότητας» αντικαθίσταται από την 
πρόταση: «Η δειγματοληψία γίνεται ως εξής: Συλλέγεται 
ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, που θα προέρχεται από 
5-10 διαφορετικές θέσεις ακολουθώντας σχετικά πρω-
τόκολλα δειγματοληψίας για κάθε 100 στρέμματα ενιαίας 
καλλιεργήσιμης έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών δεν-
δροκαλλιεργειών (εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών)».

11) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Ε, το εδάφιο: 
«Μία φορά ετησίως, περίπου ένα μήνα μετά τη διασπορά 
των αποβλήτων για τις ανάγκες παρακολούθησης και 
από το ίδιο σημείο από το οποίο ελήφθη το αρχικό δείγ-
μα της τεχνικής έκθεσης.» αντικαθίσταται από το εδάφιο: 
«Και μία φορά ετησίως, έως το τέλος Μαΐου, για τις ανά-
γκες παρακολούθησης και από το ίδιο σημείο από το 
οποίο ελήφθη το αρχικό δείγμα της τεχνικής έκθεσης.».

12) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα ΣΤ, το εδάφιο: 
«Ηλεκτρική αγωγιμότητα …… pH» αντικαθίσταται από 
το εδάφιο: «α) Οργανικός άνθρακας β) αλατότητα και 
γ) pH».

13) Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, ενότητα ΣΤ, το εδάφιο: 
«Σε περίπτωση που για κάποιες παραμέτρους δεν παρα-
τηρούνται μεταβολές μεγαλύτερες του 5% από έτος σε 
έτος, είναι δυνατόν οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται 
ανά δύο έτη και σε περίπτωση που μετά από πενταετία 
μια παράμετρος δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από 
5% ανά τρία έτη.» αντικαθίσταται από το εδάφιο: «Σε 
περίπτωση που για κάποιες παραμέτρους δεν παρατη-
ρούνται μεταβολές μεγαλύτερες του 10% από έτος σε 
έτος, είναι δυνατόν οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται 
ανά δύο έτη και σε περίπτωση που μετά από τετραετία 
μια παράμετρος δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από 
10% ανά τρία έτη.».

14) Στο Παράρτημα II, μέρος Β η πρόταση: «Για την 
εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο φορέας της δραστη-
ριότητας υποβάλλει προς γνωστοποίηση στην Αδειοδο-
τούσα αρχή τεχνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα, η οποία 
συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο ή γεωλόγο 
Π.Ε. εγγεγραμμένο στο ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο Γεωπόνο-
απόφοιτο τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυτικής Παραγωγής, Ο.Ε.Κ.Α., 
Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Βιολογικής 
Γεωργίας» αντικαθίσταται από την πρόταση: «Για την 
εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο φορέας της δραστη-
ριότητας υποβάλλει προς γνωστοποίηση στην Αδειοδο-
τούσα αρχή τεχνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα, η οποία 
συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο ή γεωλόγο 

Π.Ε. εγγεγραμμένο στο ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο Γεωπόνο-
απόφοιτο τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυτικής Παραγωγής, Θ.Ε.Κ.Α., 
Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Βιολογικής 
Γεωργίας».

15) Στο Παράρτημα II, μέρος Β ο όρος: «Ειδικά για την 
ελαιοκομική περίοδο 2016-2017 ο φορέας δύναται να 
υποβάλλει την τεχνική έκθεση ως 30 Ιουνίου 2017» αντι-
καθίσταται ως εξής «Ειδικά για την ελαιοκομική περίοδο 
2017-2018 ο φορέας δύναται να υποβάλλει την τεχνική 
έκθεση ως 30 Ιουνίου 2018, για την ολοκλήρωση των 
διατυπώσεων που απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία 
του. Έως τότε, για τη νόμιμη λειτουργία του, ο φορέας 
υποχρεούται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή 
κατάλογο των αγροτεμαχίων στα οποία θα γίνει διάθεση 
των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, συνοδευόμενο με 
τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των παραγωγών για 
την παραχώρηση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για 
εφαρμογή υδρολίπανσης με ΥΑΕ και να βεβαιώσει με 
υπεύθυνη δήλωση την ύπαρξη εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης των υγρών αποβλήτων».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 

Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Καθο-
ρισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), 
κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-
Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται 
στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του ν. 4014/2011”.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

 Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας Περιβάλλοντος 
και Ανάπτυξης και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   

Ι
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Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμμα-

τεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα-

τος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) «Τροποποι-

ήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση 
της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού 
και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστι-




