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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων
και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του
Μεταφορικού Ισοδύναμου.

2

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
για το έτος 2020, για το προσωπικό που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και υπηρετεί με διάθεση ή
παράλληλα καθήκοντα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού, στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων και στους υπαλλήλους που υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.

3

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.

4

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.

5

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 766 ΕΞ 2020
(1)
Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων
και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του
Μεταφορικού Ισοδύναμου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική
εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού
Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α' 116), όπως

Αρ. Φύλλου 169

ισχύει, και ιδίως την περίπτωση δ' της παραγράφου 1
του άρθρου 6.
2. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α' 134), όπως ισχύει, και ειδικότερα
τα άρθρα 47 και 48.
3. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α' 245) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο
56 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α' 134) και ισχύει.
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Της Υ6 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).
Β. Την 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).
Γ. Το με αριθμ. 4111-08/3327/30.09.2019 αίτημα της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με θέμα: «Σχετικά με το μέτρο
του Μεταφορικού Ισοδύναμου».
Δ. Την ΥΠΟΙΚ 147679 ΕΞ 2019/24.12.2019 απόφαση
έγκρισης διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του
μέτρου του Μεταφορικό Ισοδύναμου.
Ε. Τις από 17.09.2013 Προϋποθέσεις για τη χρήση
Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε. που περιγράφονται στο έντυπο ΕΝ_42103.
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ΣΤ. Τις από 17.09.2013 Προδιαγραφές Ημερολογίου
Καταγραφής Κλήσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ζ. Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών
συστημάτων και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
προκειμένου να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών και η ταυτοποίηση όλων των μελών
των νοικοκυριών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4551/2018 (Α' 116), και να χορηγηθεί το Αντιστάθμισμα
Νησιωτικού Κόστους στις ωφελούμενες μονάδες.
Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων
και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η άντληση των κάτωθι στοιχείων και
πληροφοριών:
• AMΚΑ τέκνων και προστατευόμενων μελών
• Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο τέκνων και προστατευόμενων μελών
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα
των τέκνων και προστατευόμενων μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό, κατά την έννοια της περίπτωσης
δ' του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 (Α' 116).
2. Σκοπός της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των ανωτέρω φορέων
είναι η άντληση των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών, για την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται
στη διαδικτυακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τα πρόσωπα του
άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116) για την καταβολή
του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους.
3. Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου προβλέπει ανταλλαγή της ελάχιστης
δυνατής πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, όπως τα στοιχεία
ταυτότητας. Επίσης, προβλέπονται: α) η αυθεντικοποίηση του αιτούντος Φορέα μέσω κωδικών πρόσβασης
στην υπηρεσία, β) ο ορισμός Επιχειρησιακού και Τεχνικού υπευθύνου του Φορέα, γ) αναλυτικές πληροφορίες
σχετικές με την υποδομή του Φορέα και του ημερησίου
ορίου κλήσεων της υπηρεσίας, δ) η δυνατότητα απόδοσης δεδομένων ταυτότητας μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας amka2data της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στον αιτούντα
από την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Η υλοποίηση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών
(webservices) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τους
Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices)
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. βάσει προτυποποιημένου εντύπουερωτηματολογίου καταγραφής απαιτήσεων Φορέα για
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (έντυπο ΕΝ42103), που
τέθηκε σε ισχύ από 17.09.2013.

Τεύχος B’ 169/30.01.2020

5. Η ανωτέρω Διαδικτυακή Υπηρεσία θα παρέχεται με
την προαναφερόμενη τεχνική λύση μέχρι την 31.3.2020.
6. Έως την 31.3.2020, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σε συνεργασία με
την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θα εντάξει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) την ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία,
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην 118944
ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.
Από την ως άνω ημερομηνία και μετά η Διαδικτυακή
Υπηρεσία θα παρέχεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 16 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 3331
(2)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
για το έτος 2020, για το προσωπικό που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και υπηρετεί με διάθεση ή παράλληλα καθήκοντα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού, στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων και
στους υπαλλήλους που υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) … και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως
ισχύει,
β) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης»,
γ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
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2. Tην 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄ 17) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
3. Την οικ. 33496/60549/30-07-2019 (ΥΟΔΔ 506) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
4. Την οικ. 33498/60551/30-07-2019 (ΥΟΔΔ 506) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
5. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευματινής εργασίας από τους υπαλλήλους του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του
Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών,
οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα εν λόγω
Γραφεία που υπηρετούν με διάθεση ή παράλληλα καθήκοντα, καθώς και από τους υπαλλήλους που υπηρετούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο τμήμα κοινοβουλευτικού
ελέγχου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα τριών χιλιάδων
ευρώ #53.000,00€# περίπου, η οποία θα καλυφθεί:
α) ποσό σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
#46.500,00€# περίπου από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, οικονομικού έτους 2020, ειδικός φορέας 1039-101 και Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου
2120201001.
β) ποσό έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #6.500,00€#
περίπου από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οικονομικού έτους 2020, ειδικός φορέας 1039501 και Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου 2120201001,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την παροχή απογευματινής υπερωριακής
εργασίας (μέχρι 22ης ώρας) για το έτος 2020, για τους
υπαλλήλους που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις και
υπηρετούν με διάθεση ή παράλληλα καθήκοντα στο
Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, στο
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
και στους υπαλλήλους που υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο,
ως εξής:
α) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, έως δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι.
β) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού, έως επτά
(7) υπάλληλοι.
γ) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, έως δώδεκα (12) υπάλληλοι.
δ) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, έως πέντε (5) υπάλληλοι και
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ε) Για το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως τέσσερις (4) υπάλληλοι.
2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα
με πράξη του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Υφυπουργού, του Ιδιαίτερου Γραφείου του
Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Ιδιαίτερου Γραφείου
του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και της Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Με απόφαση των ανωτέρω θα συγκροτείται στις αρχές εκάστου
μήνα συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 17 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 308/13/2020 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
στις 14.1.2020, 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 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λαθρεμπορία 22 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 23.2.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ.
3008/14/15/23-2-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα) 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 εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα
λεπτών (73,70 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 7,77 €, Φ.Π.Α.
14,85 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 51,08 € (Πάγιος
Ε.Φ.Κ. 35,20 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 15,88 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο BAKHTTAJ (ΕΠ.) MOMAND
(ΟΝ.) του Sartaj και της Amrase, γεν. το 1989 στο Αφγανιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Θ. Βρεσθένης αρ. 7,
και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε το
με αρ. 788676 δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, με
Α.Φ.Μ. 155864054, 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 κατά την είσπραξή του υπόκειται
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 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 Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 194/13/2020 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
στις 14.1.2020, 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 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά
λαθρεμπορία 1.410 πακέτων τσιγάρων που διαπιστώθηκε στις 11.2.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ.
1057/9/9/12-2-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Ακροπόλεως) 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 τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εννέα
ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (4.809,81 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 538,89 €, Φ.Π.Α. 973,62 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 3.297,30 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 2.256,00 €
+ Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 1.041,30 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ANSER (ΕΠ.) ADEEL (ΟΝ.)
του Anser Ali και της Sogra Bibi, γεν. στις 2.8.1987 στο
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αριστίππου αρ.
7, και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε
το με αρ. 75493 δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού,
με Α.Φ.Μ. 144097304, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ
και σαράντα τριών λεπτών (14.429,43 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την
είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 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 Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι
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Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 78/14/2020 καταλογιστικής πράξης του

Τεύχος B’ 169/30.01.2020

Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
στις 14.1.2020, 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 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά
λαθρεμπορία 1.127 πακέτων τσιγάρων συνολικά, που
διαπιστώθηκε στις 29.3.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με
αριθμ. πρωτ. 3008/14/4-α΄/30-3- 2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού), 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 επτακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (3.775,58 €), εκ
των οποίων τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα
έξι λεπτά (398,66 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 42,01 €,
Φ.Π.Α. 80,33 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 276,32 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 190,40 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 85,92 €), αντιστοιχεί στα τσιγάρα που κατείχε ο FAROOQ AHMED του
Muhammad Khalid.
2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11.326,74 €),
ήτοι το τριπλάσιο των διαφυγόντων 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, εκ των οποίων ποσό πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (597,99 €)
επιμερίστηκε στον FAROOQ AHMED του Muhammad
Khalid και της Sugra Bibi, γεν. την 1.8.1990 στο Πακιστάν,
πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ.
117, και νυν αγνώστου διαμονής.
3. Κηρύχθηκε ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, μέχρι το ποσό των χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00), ήτοι το κατ΄άρθρο 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001 ελάχιστο όριο.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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