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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad.

10

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον υπαίτιο, Malik Mushtaq του
Mujammad Hanif.

11

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Arshad Shoaib του
Muhammad Arshad.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 61054 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

3

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 885/25-1-2019
(ΦΕΚ 222 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 351 Β΄)
απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

4

5

6

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.

Αρ. Φύλλου 1326

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
12

Διόρθωση σφάλματος στην 19555/5798/
27-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 683/τ.Β΄/28-02-2019.

13

Διόρθωση σφάλματος στην 2691/04-03-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882/τ.Β΄/14-03-2019.

14

Διόρθωση σφαλμάτων στην 117094/36933/
25-01-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 529/τ.Β΄/21-02-2019.

15

Διόρθωση σφάλματος στην 258115/7103/οικ/
24-08-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4208/
τ.Β΄/25-09-2018.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32597
(1)
Τροποποίηση της 61054 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) με θέμα: «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
4. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α) Για τη Διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16-6-2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίησης
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58.
5. Την Υ28/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/09-10-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Π. Τσίπρα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018).
7. Την 91589 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/04-09-2018) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».
8. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696/τ.Β΄/
15-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Την 61054 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2128/
τ.Β΄/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής
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της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 61054 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της 61054 κοινής
υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Το ποσό της στήλης 4 του πίνακα της παρ. 1 του
παρόντος, χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθεί
κατά προτεραιότητα το σύνολο των αιτούντων με πλήρη
φάκελο και με εισοδήματα κάτω από το κατώφλι της
φτώχειας, και το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο που υποβάλλουν αιτήσεις για τις δομές κατηγορίας Β3
και Δ. Το ενδεχόμενο υπόλοιπο χρησιμοποιείται για να
καλύψει: α) Τους/Τις αιτούντες/αιτούσες, που προέρχονται από τις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές
του μηνός Ιουλίου 2018, περιοχές των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου, Μεγαρέων, Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Οι ανωτέρω αιτούντες/
αιτούσες πρέπει να πληρούν το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα
και στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και όχι τα υπόλοιπα κριτήρια από τα
υποβληθέντα στοιχεία - έγγραφα του φακέλου τους, που
έχρηζαν συμπλήρωσης/διευκρίνισης, εάν δεν κατέστη
δυνατό να συμπληρωθούν/διευκρινιστούν κατά την περίοδο των ενστάσεων, λόγω των εκτάκτων συνθηκών,
ανωτέρας βίας, που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, β) Τους/Τις αιτούντες/αιτούσες με πλήρη
φάκελο, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο
σύνολο της χώρας μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης».
Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται από την έναρξη
και για όλη τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου της δράσης
2018-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. 32392
(2)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) περί ανασύστασης
και μετονομασίας υπουργείων.
5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) περί διορισμού υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
6. Την 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/04-09-2018)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο
Γιαννακίδη».
7. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18-11-2015)
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής, σύμφωνα με τα
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την C (2014) 10173/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την 81659/21-07-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2732/τ.Β΄/4-8-2017) με θέμα «Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα
2014-2020» (αφορά την έγκριση υπερδέσμευσης των
Αξόνων Προτεραιότητας: 06, 09 και 11).
10. Την 26610/6-3-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 884/
τ.Β΄/14-3-2018), με θέμα «Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
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(αφορά την έγκριση υπερδέσμευσης των Αξόνων Προτεραιότητας: 02, 03, 08 και 07).
11. Την 136383/17-12-2018 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 5836/τ.Β΄/27-12-2018), με θέμα «Τροποποίηση
ποσοστού δέσμευσης πόρων του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα
2014-2020» (αφορά την έγκριση υπερδέσμευσης του
Άξονα Προτεραιότητας: 09).
12. Το αριθμ. 142/22-01-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έγκριση υπερδέσμευσης στον
ΑΠ 07 (αφορά νέα έγκριση τροποποίησης το Άξονα Προτεραιότητας 07).
13. Το αριθμ. 364/11-02-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έγκριση υπερδέσμευσης στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (Συνολική).
14. Το αριθμ. 140858/27-12-2018 «Πλαίσιο οδηγιών
για τον έλεγχο και έγκριση υπερδεσμεύσεων των Ε.Π.
του ΕΣΠΑ 2014-2020».
15. Το αριθμ. 28607/7-03-2019 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
16. Την αριθμ. 31847/18-03-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον
Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για
το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
17. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την
περαιτέρω ενεργοποίηση του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου για τις μεταβολές των προϋπολογισμών των
αξόνων του προγράμματος.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τα κάτωθι:
Α) - Η ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας, δύναται να εντάξει στον
Άξονα Προτεραιότητας 7 του οικείου ΠΕΠ, πράξεις με
συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος
δεν μπορεί να υπερβεί το 210,81% επί της κύριας δαπάνης του (είτε το 197,64% επί της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του), σύμφωνα με την εισήγηση του ΓΓ (σημείο 16 ανωτέρω).
- Την τεχνική προσαρμογή των υφισταμένων υπερδεσμεύσεων του ΠΕΠ, μετά την 2η αναθεώρηση, για τους
Άξονες Προτεραιότητας: 2, 03, 06, 07, 08, 09 και 11, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και
02
της ποιότητας των τεχνολογιών των
133,53%
142,44%
πληροφοριών και των επικοινωνιών
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
03
154,60%
164,91%
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
06
187,32%
200,35%
της αποδοτικότητας των πόρων
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07

08
09
11

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων
Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ
Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.
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197,64%

210,81%

197,02%

210,16%

180,75%

192,80%

190,00%

202,67%

148,17%

155,25%

Η ανακεφαλαιωτικά προκύπτουσα συνολική ΔΔ επί της κύριας χρηματοδότησης του Προγράμματος δεν μπορεί
να υπερβεί το 155,25%.
Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη
πράξεων του άξονα προτεραιότητας 7 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο
εισηγητικό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 16 ανωτέρω).
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Β) Την τροποποίηση της 81659/21-7-2017 υπουργικής απόφασης (σημείο 9) ως προς την ορθή αναγραφή της
αναφερόμενης υπέρβασης στην κύρια και στην συνολική ΔΔ των Αξόνων Προτεραιότητας: 06 και 11, που έχει ληφθεί
υπόψη στην παραπάνω τεχνική προσαρμογή, αλλά και ως προς την προκύπτουσα συνολική ΔΔ του προγράμματος.
Γ) Την τροποποίηση της 26610/6-3-2018 υπουργικής απόφασης (σημείο 10) ως προς την ορθή αναγραφή της αναφερόμενης υπέρβασης στην κύρια και στην συνολική ΔΔ των Αξόνων Προτεραιότητας: 02, 03, 08 και 07, που έχει ληφθεί
υπόψη στην παραπάνω τεχνική προσαρμογή, αλλά και ως προς την προκύπτουσα συνολική ΔΔ του προγράμματος.
Δ) Την τροποποίηση της 136383/17-12-2018 υπουργικής απόφασης (σημείο 11) ως προς την ορθή αναγραφή
της αναφερόμενης υπέρβασης στην κύρια και στην συνολική ΔΔ του Άξονα Προτεραιότητας 09, που έχει ληφθεί
υπόψη στην παραπάνω τεχνική προσαρμογή, αλλά και ως προς την προκύπτουσα συνολική ΔΔ του προγράμματος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 17996 οικ.
(3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 885/25-1-2019 (ΦΕΚ 222 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 351 Β΄) απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. β΄ περίπτωση ββ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,16 και 18 του Κώδικα Δικαστικών Yπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α΄), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την 885/25-1-2019 (ΦΕΚ 222 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 351 Β΄) απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια».
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8. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της
ως άνω απόφασης, μετά την αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4509/2017
(ΦΕΚ 201 Α΄) με το άρθρο 41 του ν. 4596/2019 (ΦΕΚ 32 Α΄).
9. Τις ανάγκες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
σε προσωπικό του κλάδου Πληροφορικής.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 885/25-1-2019
(ΦΕΚ 222 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 351 Β΄) απόφασης μόνον κατά το μέρος που αφορά την κατανομή
των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων του
κλάδου Πληροφορικής των κάτωθι δικαστηρίων ως
ακολούθως:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕ
ΤΕ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
0
0
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
0
1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
0
0
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
0
1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
0
1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2
1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
0
0
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1
0
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
0
1
Κατά τα λοιπά ισχύει η 885/25-1-2019 (ΦΕΚ 222 Β΄,
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 351 Β΄) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.
Δυνάμει της 184/17/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 70 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την
07-02-2014 στη οδό Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμ. 10, στο
Περιστέρι Αττικής (σχετ. η αριθμ. 3008/14/40/08-02-2014
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Α΄ Περιστερίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και
σαράντα τριών λεπτών (248,43 €).
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2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01-01-1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.
Δυνάμει της 789/17/2019 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 310 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 13-09-2014 στη συμβολή των οδών
Σύρου και Γυθείου, στο Περιστέρι Αττικής (σχετ. η αριθμ.
3008/14/6/14-09-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ίλιου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των χιλίων εκατό ευρώ και δεκαεπτά λεπτών
(1.100,17 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01-01-1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και
πενήντα ενός λεπτών (3.300,51 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΠΑ.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz.
Δυνάμει της 726/17/2019 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 233 πακέτων τσιγάρων,
που διαπιστώθηκε την 25-07-2015 στη συμβολή των
οδών Νέστορος και Ομήρου, στο Περιστέρι Αττικής
(σχετ. η αριθμ. 3008/14/74/26-07-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Α΄ Περιστερίου), και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών (852,77 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01-01-1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ
και τριάντα ενός λεπτών (2.558,31 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad.
Δυνάμει της 721/17/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 80 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την
06-05-2015 στη οδό Λυκαβητού αριθμ. 8, στο Περιστέρι
Αττικής (σχετ. η αριθμ. 3008/14/70/07-05-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Α΄ Περιστερίου),
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
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λικό ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (292,80 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01-01-1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad.
Δυνάμει της 65/17/2019 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 27 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 01-03-2013 στη συμβολή των οδών
Γ΄ Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, στην Αθήνα (σχετ. η
αριθμ. 3008/14/20/02-03-2013 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των ενενήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών
(90,45 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad και
της Zalikha, γεν. 1-1-1980, στο Ιράκ, κάτοχος του αριθμ.
Ν001547794 διαβατηρίου αρχών Συρίας, πρώην κατ.
οδού Φυλής αριθμ. 183, στην Αθήνα και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 153956137, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad.
Δυνάμει της 30/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
αφορά λαθρεμπορία 107 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 8-9-2013 στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σατωβριάνδου, στην Αθήνα (σχετ. η αριθμ.
3008/14/79/09-09-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και
σαράντα έξι λεπτών (358,46 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rashid Zilfo του Ahmad
και της Zalikha, γεν. 1-1-1980, στο Ιράκ, κάτοχος του
αριθμ. Ν001547794 διαβατηρίου αρχών Συρίας, πρώην
κατ. οδού Φυλής αρ. 183, στην Αθήνα και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 153956137, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον υπαίτιο, Malik Mushtaq του
Mujammad Hanif.
Δυνάμει της 262/15/2019 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 150 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 21-02-2013 στη συμβολή των οδών
Στουρνάρη και Κάνιγγος, στην Αθήνα (σχετ. η αριθμ.
3008/14/10/22-02-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων δύο ευρώ και πενήντα
δύο λεπτών (502,52 €).
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2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Malik Mushtaq του
Mujammad Hanif και της Razia Bibi, γεν. την 01-01-1969
στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Καποδιστρίου αριθμ. 17,
στα Τρίκαλα Τρικάλων και νυν αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 159086741, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
χιλίων πεντακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών
(1.507,56 €) ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα
υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(11)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, Arshad Shoaib του
Muhammad Arshad.
Δυνάμει της 388/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
07-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αφορά
λαθρεμπορία 1.000 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 15-06-2014 στη οδό Σμύρνης αριθμ. 14, στο
Αιγάλεω Αττικής (σχετ. η αριθμ. 3008/14/60/16-06-2014
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω),
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα
οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.548,94 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Arshad Shoaib του Muhammad Arshad και της Irshad Bibi, γεν. την 21-12-1990
στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Περγάμου αριθμ. 72,
στο Αιγάλεω Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 155275548, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (10.646,82 €), ήτοι το τριπλάσιο των
αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(13)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην 2691/04-03-2019 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 882/τ.Β΄/14-03-2019, στη σελίδα 10249, στην
α΄ στήλη, στο 3o στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται το θέμα
της απόφασης:
από το εσφαλμένο: «Έγκριση του Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς’’ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.»,
στο ορθό: «Έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Οικονομική και Διοίκηση
για Μηχανικούς’’ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.».

(12)
Στην 19555/5798/27-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 683/τ.Β΄/28-02-2019, στη σελίδα 8313,
στην α΄ στήλη, στον 16o στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «γ. Τμήμα Διαχείρισης Ανακύκλωσης
και Αδρανών Υλικών Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,
στο ορθό: «γ. Τμήμα Διαχείρισης Ανακύκλωσης και
Αδρανών Υλικών
δ. Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας
ε. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(14)
Στην 117094/36933/25-01-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 529/τ.Β΄/21-02-2019, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
Α. Στο θέμα της απόφασης διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Έγκριση της 4/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φυλής (ΔΕΡΑΛ), στο Δήμο Φυλής και σύστασης
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Φυλής»,
στο ορθό:
«Έγκριση της 4/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων (ΔΕΡΑΛ), στο Δήμο Φυλής και σύστασης
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φυλής».
Β. Στο αποφασιστικό μέρος διορθώνεται το εσφαλμένο:
7

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο ορθό:
7

ΣΑΡΡΗΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ. Στο αποφασιστικό μέρος διορθώνεται το εσφαλμένο:
31

ΣΑΡΡΗΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

στο ορθό:
31

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ. Στο αποφασιστικό μέρος διορθώνεται το εσφαλμένο:
39

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

στο ορθό:
39

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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(15)
Στην 258115/7103/ΟΙΚ/24-08-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4208/τ.Β΄/25-09-2018, στη σελίδα 51886 στη Β΄ στήλη, στον 35 στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «σύμφωνα με το (14) σχετικό και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για έκαστο υπάλληλο κατά
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 για απογευματινή
εργασία εργάσιμων ημερών και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για έκαστο υπάλληλο κατά το ίδιο εξάμηνο για εργασία πέραν του πενθημέρου, κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες.»,

15889

στο ορθό: «σύμφωνα με το (14) σχετικό και μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες για έκαστο υπάλληλο κατά
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 για απογευματινή
εργασία εργάσιμων ημερών και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για έκαστο υπάλληλο κατά το ίδιο εξάμηνο για
εργασία πέραν του πενθημέρου, κατά τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για έκαστο υπάλληλο κατά το ίδιο εξάμηνο για εργασία
νυχτερινή εργασίμων ημερών.».
(Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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