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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018
(Β’ 4221) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές
προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ΄κύκλος».

2

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 0. 5270
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018
(Β’ 4221) κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω
Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ΄κύκλος».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

Αρ. Φύλλου 5584

2. Την υπ’ αρ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 424), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄133).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ). Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
5. Την υπ’ αρ. 58994/18-06-2019 (Β’ 2343) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A’ 123).
9. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).
10. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).
11. Το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).
12. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 199).
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
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15. Την υπό στοιχεία Δ1.33086/11345/31-07-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 3082).
16. Την ανάγκη τετράμηνης επέκτασης της χρονικής
διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Γ’ κύκλος» (Δημόσια
Πρόσκληση ν. 10/2018).
17. Την υπ’ αρ. 5120/106/29-09-2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται
να βαρύνουν το έτος 2020 και
18. Το υπ’ αρ. 44696/2399/10-11-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το οποίο προκύπτει
ότι από την υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
προβλέπεται ότι θα προκληθεί:
α. δαπάνη ύψους 6.100.000 ευρώ, η οποία βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. με ΚΑΕ 2493 τα έτη:
2020: κατά 600.000 ευρώ και 2021: κατά 5.500.000
ευρώ (ΑΔΑ:ΩΣΞΟ46ΜΤΛΚ-Β6Ξ).
β. δαπάνη για το επίδομα μετεγκατάστασης που ανέρχεται σε: 50.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ για τα έτη:
2020: κατά 5.000 ευρώ και 2021: κατά 45.000 ευρώ, στον
ΚΑΕ 2493, και που θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση
του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (έργο 2016ΣΕ03400003),
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018
(Β’ 4221) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης- Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της
Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ’ κύκλος», όπως έχει τροποποιηθεί με α) την υπ’ αρ. 0.646/31-01-2020 (Β’ 403)
κοινή υπουργική απόφαση και β) την υπ’ αρ. 0.3176/
18-08/2020 (Β’ 3504) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω δίμηνης επέκτασης του
προγράμματος, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους
όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».
Άρθρο 2
Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του
άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα
της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.
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Άρθρο 3
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: «Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα τοποθετούνται στα κέντρα συμπεριλαμβανομένων των τυχόν επεκτάσεων του προγράμματος».
Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 8.8766/
24.9.2018 (Β’ 4221) κοινής υπουργικής απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 248/16/2020 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 04/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119 και του εδ. ζ’ παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/
2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, και αφορά λαθρεμπορία μιας συσκευασίας καπνού βάρους πενήντα γραμμαρίων, που διαπιστώθηκε την 3/12/2015 στην Καλλιθέα
Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/5/7-12-2015 μηνυτήρια
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των έντεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών
(11,92 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 1,74 €,
Φ.Π.Α. 2,34 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 7,84 €.
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
του Αθανασίου γεν. 12/01/1956 στην Σκάλα Μεσσηνίας,
πρώην κάτοικο Καλλιθέας επί της οδού Δράμας 8 ή Σωκράτους 65-67 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
025680724, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/
2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά
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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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 432/20/2020 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 04/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 142, παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119 και του εδ. ζ’ παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά
λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου καπνού αθροιστικού καθαρού βάρους τριακοσίων σαράντα γραμμαρίων
(340 γρ.), από τον Λιανό Πέτρο του Βασιλείου και της
Άννας, μέσα από σχετική αγγελία για πώληση καπνού
στην ιστοσελίδα www.car.gr, με τη διαδικασία της αποστολής - παραλαβής δέματος με αντικαταβολή (σχετικές η από 11/09/2020 Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική
Αναφορά Β1 της Υπηρεσίας μας και η από 29/03/2019
Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική Αναφορά Β1 της ΕΛ.Υ.Τ.
Θεσσαλονίκης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με της παρ.
5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ και δύο λεπτών
(77,02 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 3,43 €,
Φ.Π.Α. 15,79 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 57,80 €.
2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό
επτακοσίων πενήντα (750 €) επιμερίστηκε στον ΛΙΑΝΟ
ΠΕΤΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, γεννηθέντα το
έτος 1976 στη Βέροια Ημαθίας, πρώην κάτοικο Πατρίδας
Ημαθίας, και νυν αγνώστου διαμονής.
3) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους οι ως άνω δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις εβδομήντα επτά ευρώ και
δύο λεπτών (77,02 €).
5) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή των συνολικά
καταλογισθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών
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Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την
επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(4)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 302/14/2020 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 19.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ.
2 του άρθρου 119 και του εδ. ζ’ παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά
λαθρεμπορία 764 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 12.09.2014 στη Μεταμόρφωση Αττικής (σχετ. η
υπ’ αρ. 1057/9/12-α’/13-09-2014 μηνυτήρια αναφορά
του Τμήματος Ασφαλείας Μεταμόρφωσης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ
και τριάντα εννέα λεπτών (2.711,39 €), ήτοι Εισαγωγικός
Δασμός 312,47 €, Φ.Π.Α. 550,04 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 1.848,88 €.
2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων
ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (8.134,17 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
150 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 του οποίου ποσό τεσσάρων
χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (4.067,08
€) επιμερίστηκε στον ASIF MOHAMMAD του Fathe και
της Nazir, γεν. το 06-03-1971 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Γ. πάροδος Δ. Θεοδώρα 12
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 121612924 και
ποσό επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ
και εννέα λεπτών (4.067,09 €) στον IQBAL ANSAR του
Lal Khan και της Rahmat, γεν. το 10-12-1964 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Γ. πάροδος
Δ. Θεοδώρα 12 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
116496312.
3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεοι 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 194/18/2020 καταλογιστικής
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 18.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της
παρ. 2 του άρθρου 119 και του εδ. ζ’ παρ. 2 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”,
αφορά λαθρεμπορία 782 πακέτων τσιγάρων και 16 συσκευασιών καπνού, που διαπιστώθηκε την 29.12.2017
στο Αιγάλεω (σχετ. η υπ’ αρ. 1016/8/18-ε/30-12-2017
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω),
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
152 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (3.143,93 €), και αναλυτικότερα: α) ποσό 2.950,28 ευρώ, ήτοι Εισαγωγικός
Δασμός 241,43 €, Φ.Π.Α. 605,27 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 2.103,58 € αντιστοιχεί στα τσιγάρα και
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β) ποσό 193,65 ευρώ, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 18,95 €,
Φ.Π.Α. 38,70 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 136,00 €
αντιστοιχεί στον καπνό.
2. Επιβλήθηκε στον ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του
Θεοδώρου και της Αικατερίνης γεν. 16.06.1959 στην
Αθήνα, πρώην κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Αγ. Στρατοπέδου 27 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ:
045000197, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού εννιά
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (9.431,79 €), ήτοι το τριπλάσιο των
αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150
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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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