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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως
109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει.

2

Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων
Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1210
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως
109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του Μέρους Β'
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') «Ρύθμιση οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, και ειδικότερα του
άρθρου 101 παρ. 2, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του την προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή
στο πρόγραμμα ρύθμισης των ανωτέρω διατάξεων.
2. Την απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.
1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β') «Καθορισμός ειδικών θεμάτων
και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων
98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)».
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3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') «Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 306 παρ. 4 και 312 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α').
6. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β')
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
11. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
12. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/
30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων
πολιτών, λόγω πληθώρας αιτημάτων υπαγωγής.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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H προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019
(ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ως άνω
νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30η
Σεπτεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1076821ΕΞ2019
(2)
Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.α) Του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες Διατάξεις για
την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
Μέρος Πρώτο - Κεφάλαιο Α’ και ειδικότερα του άρθ. 14
παρ. 1, παρ. 4 (υποπαρ. θ΄ περ. γγ) και παρ. 5, καθώς και
των άρθ. 2, άρθ. 17, άρθ. 24, άρθ. 37 και άρθ. 41.
β) Της υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017(Β’ 968)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και
ισχύει.
γ) Της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (Β’ 130) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016
(Α’ 94).
δ) Της υπ’ αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ τ. Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την
παρ.10 του άρθρου 41 ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) και την
υπ’ αριθ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
εσόδων περί της Ανανέωσης της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του
ν.4389/2016.
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2. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 16/89 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθ. 19 αυτού.
4. Τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο «Φορολογικοί Έλεγχοι».
5. Τον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (Α΄ 265).
7. Την υπ’ αριθ. Τ.1648/539/0003β/04.03.2002 (Β’ 441)
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
«Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και
ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ’ αριθ. Τ.4162/1313/0003Β/09.10.2002 (Β’ 1331),
Τ.3374/1082/0003Β/21.07.2003 (Β’ 1052) και Τ.3648/
1275/24.09.2004 (Β’ 1494) αποφάσεις.
8. Το αρ. 5 ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και την παράγραφο Ε’ άρθ.
1 ν. 4254/2014 (Α’ 85), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά
με τη σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
9. Τον ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού
Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την 30/003/000/4638/16-12-2015 (Β΄ 2801) απόφαση του Αν. Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’
ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο
της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»,
11. Την 30/002/000/8644/23-12-2016 (Β’ 4267) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού
έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς».
12. Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. ΕΕ 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
καθώς και τις διατάξεις του ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

Τεύχος B’ 2091/05.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13. Το αριθ. ΕΜΠ 116016/18.3.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
14. Την Δ.ΟΡΓ.Δ 1186513ΕΞ2016 (Β’ 4179) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός
προτυπωμένου σήματος (λογοτύπου) στα έντυπα και
στα έγγραφα, που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς
και στον ιστότοπο αυτής, από την 1.1.2017.
15. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1007713ΕΞ2017/18.1.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης «Οδηγίες σχετικά με τις
προμετωπίδες των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) στην επικοινωνίας τους με διεθνείς φορείς και
Αρχές άλλων χωρών, καθώς και για τη χρήση εντύπων
που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, στην
αγγλική γλώσσα».
16. Την 2/77928/0004/27.9.2016 (ΦΕΚ 507 Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
17. Την ανάγκη έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων
για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., οικ. έτους 2019 με Ειδικό
Φορέα:1023-801-0000000, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δελτίων
των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 1
Τύπος των υπηρεσιακών ταυτοτήτων
Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας είναι μορφότυπου
ID1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι
1 mm, σύμφωνα με προδιαγραφές ασφαλείας.
Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό
υλικό.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο των υπηρεσιακών ταυτοτήτων
Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων εκδίδονται για
τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν όλους τους
κλάδους, ενώ ως προς το περιεχόμενο διαφοροποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων, για αυτούς που δύνανται
να πραγματοποιούν φορολογικούς ελέγχους, για τους
τελωνειακούς υπαλλήλους, για τους οικονομικούς επιθεωρητές και για τους λοιπούς κλάδους όπως οδηγών,
τεχνικών, τυπογράφων, επιμελητών, φυλάκων/νυχτοφυλάκων, εργατών και προσωπικού καθαριότητας /
καθαριστριών.
Το περιεχόμενό τους, καθορίζεται στο Παράρτημα της
παρούσας ως αναπόσπαστο τμήμα και ενδεικτικά:
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(α) στην εμπρόσθια όψη, αποτυπώνονται, ο θυρεός της
Ελληνικής Δημοκρατίας, το Λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., ο τύπος του εγγράφου, η ιδιότητα του υπαλλήλου, ο αριθμός
της ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης, η φωτογραφία
του κατόχου σε πλαίσιο και φέρει την υπογραφή του
Διοικητή και τη στρογγυλή σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε.
(β) στην οπίσθια όψη, αποτυπώνονται, τα στοιχεία του
υπαλλήλου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, υπηρεσία και
θέση). Επιπροσθέτως, παραμετρικά με την ιδιότητα του
υπαλλήλου δύναται να αναγράφονται επιπλέον στοιχεία
και να παρατίθεται σχετικό κείμενο.
Το χρώμα φόντου των δύο όψεων των υπηρεσιακών
ταυτοτήτων είναι αποχρώσεις του μπλε με μη συμπαγείς
διαβαθμίσεις και τα γράμματα με μαύρο χρώμα.
Σε περίπτωση δελτίου που αφορά σε τελωνειακό
υπάλληλο, τίθεται φωτογραφία ένστολου (στολή Νο 8
ή Νο 8β) με τα διακριτικά του βαθμού του στις επωμίδες
και υδατογράφημα επ’ αυτής με τα τις λέξεις «ΔΙΩΞΗ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ / ANTI-SMUGGLING ENFORCEMENT».
Τα δελτία ταυτοτήτων είναι δίγλωσσα (Ελληνική - Αγγλική). Η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε
λατινικούς γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.
Άρθρο 3
Έκδοση υπηρεσιακής ταυτότητας
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Δ.Δ.Α.Δ.), στην οποία τηρείται το μητρώο υπηρεσιακών
ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., μεριμνά για την
έκδοσή τους, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η υλοποίηση της έκδοσης των υπηρεσιακών ταυτοτήτων δύναται να ανατίθεται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ανάδοχο, ο οποίος παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την
εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Αρχής
1. Όλοι οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. φέρουν ταυτότητα,
την οποία επιδεικνύουν όποτε ζητηθεί κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
2. Η υπηρεσιακή ταυτότητα αντικαθίσταται με μέριμνα
της Υπηρεσίας όταν επέρχεται ουσιώδης υπηρεσιακή
μεταβολή αναφορικά με τον κλάδο, την κατηγορία ή
(προκειμένου για τελωνειακούς υπαλλήλους) τον βαθμό
του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις μετακίνησης
του υπαλλήλου σε διαφορετική υπηρεσία.
3. Υπάλληλος που για οποιονδήποτε λόγο χάνει την
ιδιότητα του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να
παραδώσει την υπηρεσιακή του ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα ταυτότητα
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού, προς ενημέρωση του Μητρώου υπηρεσιακών
ταυτοτήτων και του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
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4. Σε περίπτωση που υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς
αργίας, υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσιακή του
ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία
υπηρετεί. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας,
η ταυτότητα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού, και φυλάσσεται στον ατομικό
φάκελο του υπαλλήλου.
5. Η απώλεια της υπηρεσιακής ταυτότητας από
οποιαδήποτε αιτία δηλώνεται αμελλητί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται εγγράφως στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς
ενημέρωση του Μητρώου Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων και
εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασής της.
Σε περίπτωση απώλειας της υπηρεσιακής ταυτότη-
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τας ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει τον
υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που η εν γένει συμπεριφορά και οι ενέργειες του
υπαλλήλου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα
οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 107 του ανωτέρω
νόμου.
Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί κατ’
εφαρμογή προηγούμενων αποφάσεων παύουν να ισχύουν εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α.Α.Δ.Ε.
Α.1.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α.Α.Δ.Ε.
I.A.P.R. OFFICER’ S
ID CARD
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
THE GOVERNOR OF THE I.A.P.R.

ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

NUMBER - ISSUE DATE

Α.2.1.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Α.2.2.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
HOLDER’ S DETAILS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
HOLDER’ S DETAILS

ΕΠΩΝΥΜΟ
SURNAME
ΟΝΟΜΑ
NAME
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
FATHER’ S NAME
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ
SURNAME
ΟΝΟΜΑ
NAME
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
FATHER’ S NAME
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ
Ο/Η κάτοχος της παρούσας, κατά την άσκηση των
ελεγκτικών και διωκτικών του καθηκόντων, δύναται να
ζητήσει τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
υποχρεούται να τον/την συνδράμει, σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 8 ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
The Holder of the present, during the exercise of his/her
investigation and enforcement duties, may request the
assistance of the Hellenic Police which is obliged to assist
him/her, according to article 25 par. 8 of Law 4174/2013,
as applicable.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Β.1.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
CUSTOMS OFFICER’ S
ID CARD
ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

NUMBER - ISSUE DATE

Β.2.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
THE GOVERNOR OF THE I.A.P.R.

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
HOLDER’ S DETAILS

ΕΠΩΝΥΜΟ
SURNAME
ΟΝΟΜΑ
NAME
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ / FATHER’ S NAME
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΒΑΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ
Οι Διωκτικές και Στρατιωτικές Αρχές και άλλες Υπηρεσίες και Φορείς
του Δημοσίου Τομέα, έχουν υποχρέωση να συνδράμουν τον / την
ανωτέρω κατά την άσκηση των καθηκόντων του / της, εφόσον ζητηθεί
τούτο. Ο / Η κάτοχος του παρόντος κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών
καθηκόντων του / της δικαιούται να οπλοφορεί και δεν υπόκειται σε
κανέναν έλεγχο από ιδιωτικό φορέα ασφάλειας ή φρούρησης χώρου.
(Άρθρο 3 Ν.2960/2001 (Α΄265), όπως ισχύει).
Law Enforcement and Military Authorities, as well as other agencies
and institutions of the Public Sector are obliged to assist the above ID
holder during the exercise of his/her duties, if so requested. The ID
holder, during the exercise of his/her investigation and enforcement
duties is entitled to be armed and shall not be subject to any control by
a private security or guard. (Article 3 of Law 2960/2001 - Α΄265).
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Γ.1.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
FINANCIAL INSPECTOR’ S
ID CARD
ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

NUMBER - ISSUE DATE

Γ.2.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
THE GOVERNOR OF THE I.A.P.R.

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
HOLDER’ S DETAILS

ΕΠΩΝΥΜΟ
SURNAME
ΟΝΟΜΑ
NAME
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
FATHER’ S NAME
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η ΔΔΑΔ Α 1082846 ΕΞ 2015/15-06-2015 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1245) καθώς και κάθε άλλη αντίθετη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 463/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
τη 10.04.2019, 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 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, αφορά
λαθρεμπορία 85 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 06.07.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ.
3008/14/76/07-07-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), 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 ογδόντα ενός ευρώ και ενός
λεπτού (281,01 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός
30,49 €, Φ.Π.Α. 56,75 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 193,78 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 34,63 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ.
159,14€).
2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 € ),
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ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
150 παρ. 1 του ν.2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό
επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 € ) επιμερίστηκε
στον MOHAMMAD KWOKAR ή HOKAR του SAHADDIR
ή MOHAMMAD SAABADIN και της HALINA ή HALIMA,
γεν. την 01.01.1990 ή την 01.01.1991 στο Μπαγκλαντές,
με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Χαριλάου
Τρικούπη, και νυν αγνώστου διαμονής.
3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
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

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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