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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την υπό στοιχεία 124801/ΕΞ 2020/2-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 3Α
του ν. 4182/2013 και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η
δωρεά, από την εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, προς το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
(Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/Δ’ Κλάδος), υπέρ της
Πολεμικής Αεροπορίας, του έργου «Ενεργειακής Αναβάθμισης 115 ΠΜ, σε Net Zero Energy και Zero Carbon
Emissions Airport», εκτιμώμενου κόστους 3.500.000,00
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αρ. Φύλλου 4990

Αριθμ. 301/107172
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013
σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» (Β΄ 463).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
2. Το άρθρο 37 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110) και ισχύει.
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
4. Την υπ’ αρ. 397/18235/16-2-2017 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρμόδια αρχή,
διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Ενώσεων τους (Ε.ΟΠ),
καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)» (Β’ 601),
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 2430/110502/
20-10-2017 (Β’ 3800) απόφαση.
5. Την υπ’ αρ. 673/87658/20-6-2018 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή και
έγκριση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας των Οργανώσεων Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καν.
(ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2206 και 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
υπ’ αρ. 104/2000» (Β’ 2445).
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6. Τον Καν. (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των
αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1184/2206
και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.
7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 1418/2013 της Επιτροπής
σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα
με τον καν. (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των
αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).
10. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 στις
ενέργειες των Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού [άρθρο 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)], αποφασίζουμε:
Η υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013
σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 463)τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Ειδικά για το έτος 2021 η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του
ιδίου έτους.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 2
του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2020 οι ΟΠ μπορούν να υποβάλουν
μέχρι δύο (2) τροποποιήσεις του ΣΠΕ.»
Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται «Επιπλέον για τα έτη 2020 και 2021 δεν ισχύει
ο περιορισμός του ποσοστού του 25% του ποσού που
είχε προϋπολογισθεί αρχικά.»
3. Στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία υποβολής αίτησης
τροποποίησης παρατείνεται μέχρι την 20η Νοέμβρη του
ιδίου έτους.
4. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 2 του άρθρου 4 ως εξής:
Οι Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που κάνουν χρήση των εξαιρετικών ρυθμίσεων που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 της παρούσας,
κατά τα έτη 2020-2021, θα πρέπει να υποβάλουν αιτιολογημένη έκθεση όπου να δικαιολογείται η χρήση των
ανωτέρω, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας
COVID-19 στη λειτουργία της Οργάνωσης Παραγωγών.
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Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 (Β΄ 463)
υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελων για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 143/2016/2019/02-10-2019 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του
Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία
εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 150,
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και την
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 περί ’’Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα’’, επιβλήθηκε στον ΡΟΥΣΣΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ήδη αγνώστου διαμονής, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», πολλαπλό τέλος, για συμμετοχή
του σε λαθρεμπορία καπνικών, ποσού τετρακοσίων μίας
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών (401.950,57 €), συμπεριλαμβανομένου Τέλους
Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%, κηρύχθηκε δε
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την
καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους ποσού
οκτακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και
δεκατεσσάρων λεπτών (803.901,14 €), συμπεριλαμβανομένου Τέλους Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», της οποίας ο ήδη αγνώστου διαμονής
Ρούσσος Σπυρίδων είναι νόμιμος εκπρόσωπος, κηρύχθηκε αστικά συνυπεύθυνη και αλληλέγγυα υπόχρεη για
την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους ποσού
οκτακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και
δεκατεσσάρων λεπτών (803.901,14 €), συμπεριλαμβανομένου Τέλους Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%.
Ο ανωτέρω συμμετείχε την 03-04-2015 στην παράνομη
εισαγωγή από το Dubai στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
και συγκεκριμένα στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων GOLDAIR HANDLING A.E. 1.430.000
τεμαχίων τσιγάρων που δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες
φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο
και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα μίας
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών (261.686,57 €).
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 142 και το εδ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’ (Α’ 265).
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Αρ. πρωτ. 15203
Διαβιβάζεται η περίληψη της υπ’ αρ. 143/2016/2019/
02-10-2019 καταλογιστικής πράξης για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σπάτα, 9 Οκτωβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(4)
Επιβολη πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 91/2019/23-09-2019 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρμογή
του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001,
επιβλήθηκαν στον SAMY LOUKA του KARAM, με αριθμό αιγυπτιακού διαβατηρίου Α23785389/03-01-2019,
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους τριάντα
δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και έντεκα λεπτών
(32.506,11 €), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ. Α. (2,4%) ύψους επτακοσίων ογδόντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (780,14
€), ήτοι συνολικά τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων
ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (33.286,25 €),
για λαθρεμπορία καπνικών, καθόσον στα Σπάτα Αττικής
και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την
16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 10:30, κατά
την άφιξη του στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»
από το Κάιρο Αιγύπτου με την πτήση A3 931, κατελήφθη
να κατέχει στις αποσκευές του σαράντα δυο (42) κιλά
καπνό για ναργιλέ, τα οποία εισήγαγε στην Ελληνική
Επικράτεια με τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να στερήσει
το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους δέκα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά
λεπτών (10.835,37 €) για τα ανωτέρω καπνικά είδη, τα
οποία δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της
Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή αυτών και η νόμιμη προέλευση των
καπνικών ειδών.
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 142 και το εδ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’ (Α’ 265).
Αρ. πρωτ. 16461
Διαβιβάζεται η περίληψη της υπ’αρ. 91/2019/23-09-2019
καταλογιστικής πράξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Σπάτα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
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(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 180/2019/2020/12-06-2020 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του
Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001,
επιβλήθηκε στον TAREK MENESY του FATHALA, με αριθμό Αιγυπτιακού διαβατηρίου Α 23195106, ήδη αγνώστου
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού δεκαπέντε χιλιάδων
τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα ενός
λεπτών (15.493,41 €) πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. ποσού τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων
λεπτών (371,84 €), ήτοι συνολικά δεκαπέντε χιλιάδων
οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (15.865,25 €), για λαθρεμπορία καπνικών. Την
11-07-2019, μετά την άφιξη του στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα Αττικής από
το Κάιρο Αιγύπτου με την πτήση ΤΚ 1841 από Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος
04:00, κατελήφθη να κατέχει στις αποσκευές του 24.000
τεμάχια τσιγάρα που δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες
αποδεικνύεται η καταβολή των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων και η νόμιμη προέλευση των καπνικών
ειδών. Τα ανωτέρω καπνικά είδη εισήγαγε στην Ελληνική Επικράτεια με τρόπο που συνιστά το αδίκημα της
λαθρεμπορίας. Με την πράξη του αυτή επιχείρησε να
στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ποσού πέντε
χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα
επτά λεπτών (5.164,47 €) για τα ανωτέρω καπνικά είδη,
τα οποία δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 142 και το εδ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’ (Α’ 265).
Αρ. πρωτ. 16433
Διαβιβάζεται η περίληψη της υπ’ αρ. 180/2019/2020/
12-06-2020 καταλογιστικής πράξης για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σπάτα, 30 Οκτωβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’αρ. 84/2017/2018/30-10-2018 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου
Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρμογή του
εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, επιβλή-
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θηκαν στον IBRAHIM HESHAM του MARGHANI, με αριθμό αιγυπτιακού διαβατηρίου Α18076414/07-04-2016,
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού είκοσι
δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και ενός λεπτού (22.016,01
€), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ποσού πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (528,38 €), ήτοι
συνολικά είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (22.544,39 €),
για λαθρεμπορία καπνικών, καθόσον στα Σπάτα Αττικής
και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την
21-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 07:30,
κατά την άφιξή του στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Κάιρο Αιγύπτου με την πτήση Α3 931,
κατελήφθη να κατέχει στις αποσκευές του είκοσι πέντε
(25) κιλά καπνό για ναργιλέ και τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) τεμάχια τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν τις
ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας
από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και η νόμιμη προέλευση
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των καπνικών ειδών. Εισήγαγε δηλαδή στην Ελληνική
Επικράτεια τα ανωτέρω καπνικά είδη με τρόπο που
συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας, επιχειρώντας
να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού
ποσού επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και
εξήντα επτά λεπτών (7.338,67 €).
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 142 και το εδ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’ (Α’ 265).
Αρ. πρωτ. 16509
Διαβιβάζεται η περίληψη της υπ’ αρ. 84/2017/2018/
30-10-2018 καταλογιστικής πράξης για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σπάτα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Προïστάμενος της Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
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