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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015
απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
- Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία
με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο
Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

2

Eπιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ.

3

Έγκριση παραχώρησης νέων θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Δήμο Ρόδου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1178
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015
απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
- Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία
με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο
Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248), όπως ισχύει και της περ. α της
παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει,
β. του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού,
γ. του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248),
όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 2-5, 7, 10, 17, 20, 23,
28, 35, 36, 38, 55 και 60,
δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α΄ 265), όπως ισχύει,
ε. της οδηγίας υπ’ αρ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμέ-
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νης αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του
άρθρου 143 παρ. 1 περ. δ και παρ. 2,
στ. του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),
ζ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/2446
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.
952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς
με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),
η. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/2447 της
Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),
θ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 341/2016
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.
952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για
τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.3.2016),
ι. του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου για
τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της
απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
(L 268/12.10.2010),
ια. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε. «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία
με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος
Μέλος της Ε.Ε» (Β΄ 120),
ιβ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο. (Β΄ 700)
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ορισμού
φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος καθώς και τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις αυτών και ειδικότερα την παρ. 3 του
άρθρου 7,
ιγ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ/10.3.2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968),
2. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.1.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό
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με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
3. την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
4. την ανάγκη τροποποίησης της υπ’αρ. ΠΟΛ.1006/2015
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 120) με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της διαδικασίας, την αντιμετώπιση
προβλημάτων πρακτικής φύσεως και την αξιοποίηση
πληροφοριών για την πρόληψη και την καταπολέμηση
φαινομένων καταστρατήγησης,
5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015, «Θέση εμπορευμάτων σε
ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος», (Β΄ 120) τροποποιείται
ως κατωτέρω:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως :
«γ. εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση
γ ως ακολούθως:
«γ. ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας ορίζει
έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο και αποκτά ΑΦΜ/
VIES στη χώρα μας μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου. Ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.».
3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Κατά την τήρηση των διατυπώσεων για τη θέση
των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση
αποστολή αυτών σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η συμπλήρωση των θέσεων της διασάφησης
εισαγωγής με τους κατάλληλους κωδικούς γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες
συμπλήρωσης αυτής.».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τη χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης απαιτείται
υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας στην Τελωνειακή Περιφέρεια
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα
του τελωνειακού αντιπροσώπου του εισαγωγέα.».
5. Η περ. στ της παρ. Α και η περ. στ της παρ. Β του
άρθρου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«στ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος
Μέλος προορισμού.».
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6. Στο άρθρο 4, μετά τις παρ. Α και Β και πριν τα τελευταία δύο εδάφια, προστίθενται παρ. Γ και Δ ως ακολούθως:
«Γ. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με
άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.
α. ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος
στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα μέσω
ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου,
β. ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο
αυτά αποστέλλονται, εγκατεστημένος σε άλλο ΚράτοςΜέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει
ΑΦΜ/VIES,
γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των
ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης
εισαγωγής,
δ. τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία η δασμολογητέα
αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Επί του τιμολογίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα,
ε. τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική
παράδοση των αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο
εισαγωγέα - πωλητή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. προς τον
υποκείμενο στο φόρο αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο
Κράτος Μέλος. Στο εν λόγω τιμολόγιο αναγράφονται ο
ΑΦΜ/VIES που έχει λάβει στη χώρα μας ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας, μέσω ορισμού φορολογικού
αντιπροσώπου, όσο και ο ΑΦΜ/VIES του αγοραστή στο
Κράτος Μέλος προορισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών. Οι ΑΦΜ/VIES πρέπει να είναι εν ισχύ και να
επαληθεύονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. γ,
στ. δεν απαιτείται τιμολόγιο σε περίπτωση που τα
αγαθά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης μετά την
εισαγωγή διότι παραλαμβάνονται στο Κράτος Μέλος
προορισμού από τον ίδιο τον εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε
εισαγωγέα. Η περίπτωση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/VIES από τον εισαγωγέα στο Κράτος
Μέλος προορισμού και τη δήλωση αυτού επί της διασάφησης εισαγωγής,
ζ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος Μέλος προορισμού.
Σε περίπτωση που ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας πρόκειται να μεταφέρει τα εμπορεύματα μετά τη
θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με ίδια μεταφορικά
μέσα, απαιτείται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται η
πρόθεσή του για μεταφορά των εμπορευμάτων με ίδια
μέσα καθώς και τα κατωτέρω:
- στοιχεία μεταφορικού μέσου (μάρκα, τύπος, κυβισμός, αριθμός κυκλοφορίας),
- στοιχεία οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου - επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου με
τη φωτογραφία),
- τόπος προορισμού (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση).
η. ο εισαγωγέας να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή
κατ΄επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.
Δ. Ως άμεση αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο
Κράτος Μέλος της Ε.Ε. νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκ-
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δοσης της άδειας παράδοσης με την υποχρέωση υποβολής της φορτωτικής ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο
στη διασάφηση εισαγωγής, στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή μέχρι την ημέρα αναχώρησης της αποστολής.
Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται σε άλλο Κράτος Μέλος κατά το χρόνο έκδοσης της
άδειας παράδοσης αλλά αποστέλλονται αργότερα και
εντός των πέντε (5) ημερών του προηγούμενου εδαφίου,
γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή επακριβώς ο τόπος που θα βρίσκονται τα
εμπορεύματα και ο λόγος παραμονής τους με συμπλήρωση σχετικού κωδικού επί της διασάφησης εισαγωγής.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα εμπορεύματα πρέπει να αποσταλούν σε άλλο Κράτος Μέλος αμέσως μετά την έκδοση
της άδειας παράδοσης.».
7. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υπό στοιχεία δ και ε δικαιολογητικά των ανωτέρω
παρ. Α, Β και Γ δηλώνονται επί της διασάφησης εισαγωγής.».
8. Στο άρθρο 5 ο τίτλος της παρ. Β αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Β. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με
άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. από
εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος και
εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι τα εμπορεύματα που
τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ
λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
δεν έχουν αποσταλεί άμεσα σε άλλο Κράτος Μέλος της
Ε.Ε, ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που έτυχε απαλλαγής καθίσταται άμεσα απαιτητός και εισπράττεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.».
10. Προστίθεται νέο άρθρο 6α ως ακολούθως:

Ε.Ε δεν επιτρέπεται όταν ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας ή/και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ/VIES δηλώνονται
στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, είναι «εξαφανισμένος έμπορος» και βάσει διασταυρωτικού ελέγχου
στο σύστημα VIES προκύπτει ότι έχει διαγραφεί.
2. Σε περίπτωση που ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας
ή/και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ/VIES δηλώνονται
στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, φέρεται, βάσει
πληροφοριών, ως «εξαφανισμένος έμπορος» και από
έλεγχο στο σύστημα VIES δεν προκύπτει ενσωμάτωση
της ημερομηνία διαγραφής, ή ως «εμπλεκόμενος σε
δίκτυο απάτης ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου»,
η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με
απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της
Ε.Ε. επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης ισόποσης με το ποσό του ΦΠΑ που τυγχάνει απαλλαγής.
Πέραν της σύστασης της εγγύησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εισαγωγής προβαίνουν υποχρεωτικά σε
διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων και υποβάλλουν αίτημα διοικητικής συνδρομής, βάσει του καν.
υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω της Διεύθυνσης
Ελέγχου της Γεν. Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Η εγγύηση καταπίπτει ή αποδεσμεύεται, κατά περίπτωση, βάσει των αποτελεσμάτων της διοικητικής συνδρομής.
2. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές
για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης
φαινομένων καταστρατήγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου προέρχονται από αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών
Μέλων ή από συστήματα / δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών.
11. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015
απόφασης αντικαθίσταται με το συνημμένο Παράρτημα
της παρούσας απόφασης.

«Άρθρο 6α
Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση
φαινομένων καταστρατήγησης
1. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με
απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2

Υποβάλλεται από τον εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ εισαγωγέα
Σύμβαση συνεχούς ροής εισαγωγών

:

ΣΥΜΒΑΣΗ2…………………………………….

ΠΡΟΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1

:
:
:
:

:
:

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ….
EORI……………………………………………….
ΑΦΜ………………………………………………
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΕΟ…………………….
(Αριθ. πιστοποιητικού, ημερ/νια έναρξης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Τηλ, E-mail)…………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ……………..........

ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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:

4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Υποβάλλεται από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ εισαγωγέα
Σύμβαση συνεχούς ροής εισαγωγών

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΜ

EORI

ΑΦΜ

ΣΥΜΒΑΣΗ4

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3

3.

2.

1.

Α/Α

Η αίτηση συνοδεύεται από λίστα αντιπροσωπευόμενων προσώπων, η οποία συμπληρώνεται με τα ακόλουθα στοιχεία :

ΑΦΜ……………………………………………….
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΕΟ…………………….
(Αριθ. πιστοποιητικού, ημερ/νια έναρξης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Τηλ, E-mail)…………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………..
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ……………..........

ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ3
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(2)
Eπιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ.
Με την υπ’ αρ. 6/2018/21.7.2020 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κορίνθου, λόγω παράβασης της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του
άρθρου 142 και του άρθρου 155 επόμ. του ν. 2960/2001
(«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»), καταλογίζουμε μεταξύ
άλλων στον MUHAMMAD (επ) ADNAN (ον) του ASLAM
και της ASMAT με ΑΦΜ 111953839 πρώην κάτοικο Σωτ.
Γκιόκα 50, Ελευσίνα, νυν αγνώστου διαμονής, με βαθμό
συμμετοχής 40% στην εν λόγω παράβαση, πρόστιμο πολλαπλό τέλος προσωπικά ύψους 826,96 € (οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά), το οποίο
υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. 2% και ΟΓΑ επί
των Τελών Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον Κώδικα
Τελών Χαρτοσήμου και αλληλέγγυα εις ολόκληρον μετά
των λοιπών συνυπαιτίων του πρόστιμο - πολλαπλό τέλος
ύψους δυο χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα δυο
λεπτών, ήτοι 2.067,42 €, το οποίο υπόκειται κατά την
είσπραξή του σε Τ.Χ 2% και ΟΓΑ επί των Τελών Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου,
για την τέλεσή της, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο
οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Η παρούσα κοινοποιείται δια δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 («Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 31847/MOE
(3)
Έγκριση παραχώρησης νέων θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Δήμο
Ρόδου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107),
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• του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87),
• του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236),
• της παρ. 1 του άρθρου 52, του άρθρου 52Α και του
άρθρου 109 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύουν,
• το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
• τις υπ’ αρ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους,
• το υπ’ αρ. 15109/13.5.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»,
• της υπό στοιχεία οικ. 53774/6893/1.10.2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Διεύθυνση Τεχνικού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων,
• της υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) (ΑΔΑ:
681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν.
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.
2. Της υπ’ αρ. 32950/6.6.2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ
και Β΄ 2034) απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου με
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής».
3. Την υπ’ αρ. 127/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:ΨΟΖ3Ω1Ρ- ΟΓΨ), την εισήγηση και
τεχνική περιγραφή από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.
4. Το υπ’ αρ. 27582/3.7.2020 έγγραφο του Τμήματος
Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα
με το οποίο η υπ’ αρ. 127/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
5. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αρ.
127/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου
δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο
Ρόδου και συγκεκριμένα:
Την παραχώρηση νέων θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών,
με την εφαρμογή κατάλληλης σήμανσης στις παρακάτω
αναφερόμενες θέσεις:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΟΥ
ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9
ΑΝ.ΒΡΟΝΤΗ 16
ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28
ΑΘΗΝΩΝ 78
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 114
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 13
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 61Ε
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΘΕΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΘΕΣΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Χ:877857, Υ:4034604
ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9
ΑΝ. ΒΡΟΝΤΗ 16
ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28
ΑΘΗΝΩΝ 78
Χ:878491, Υ:4039066
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10
ΠΛΑΤΑΝΩΝ
Χ:875856, Υ:4037768
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
Χ:877973, Υ:4041031
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Χ:879003, Υ:4040053
ΑΠ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Χ:879553, Υ:4040111
ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3

ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3
με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των Μέσων
Οδικής Μαζικής Μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια
εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και
μόνο κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του κατά
περίπτωση αρμοδίου οργάνου.
2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
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στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην εισήγηση και τεχνική περιγραφή από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου,
βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυτών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Iουλίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ - ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02034541908200008*

