
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων 
των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, κατά το έτος 
2021.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Λαθρεμπορία κα-
πνικών.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

9 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

10 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

11 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

12 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED HAMED 
για λαθρεμπορία καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68660 (1)
   Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων 

των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, κατά το 

έτος 2021. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως 

εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» 
(Α’ 132), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7 και 
8α αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’143).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/05-08-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 3328).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 48363/26-4-2021 Εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου 
Υπουργείου, σύμφωνα με την περ. ε παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται στις 
παρ. 1 και 2 του διατακτικού αυτής, αποφασίζουμε:

1. Το συνολικό ποσό για χορήγηση ενισχύσεων του 
άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 (Α’  132), όπως ισχύει, κατά 
το έτος 2021, ορίζεται σε 5.000.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ποσό για χορήγηση ενισχύσεων του 
άρθρου 7 του α.ν. 89/1967 (Α’  132), όπως ισχύει, κατά 
το έτος 2021, ορίζεται σε 5.000.000 ευρώ.

3. Τα ποσά των παρ. 1 και 2 συνιστούν τον προϋπολογι-
σμό του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο εγγράφεται με την 
παρούσα απόφαση.

4. Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι η επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά το τρέ-
χον έτος 2021 θα ανέλθει σε 1.500.000 ευρώ και κατά τα 
επόμενα έτη σε 8.500.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ι

  (2)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ.475/20/2021 Καταλογιστικής Πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 10/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου κα-
πνού αθροιστικού καθαρού βάρους χιλίων τριακοσίων 
εξήντα γραμμαρίων (1.360 γρ.), από τον Λιανό Πέτρο 
του Βασιλείου και της Άννας, μέσα από σχετική αγγε-
λία για πώληση καπνού στην ιστοσελίδα www.car.gr, 

με τη διαδικασία της αποστολής - παραλαβής δεμάτων 
με αντικαταβολή (σχετικές η από 31/12/2020 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 δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι φόροι που αναλογούν στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των 
διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λε-
πτών (294,36€), εκ των οποίων Φ.Π.Α. 63,16€ και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 231,20€.

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την είσπραξη 
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, με ΑΦΜ 076787853 πρώην κάτοικο Πα-
τρίδας Ημαθίας ή Ολύμπου 15 Κοζάνη, και νυν αγνώστου 
διαμονής, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/2679380/
14-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά-
λειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

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 φορολο-
γικές επιβαρύνσεις ποσού διακοσίων ενενήντα τέσσερα 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (294,36€) για τις οποίες κη-
ρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεοι 
για την καταβολή τους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, 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 κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 190/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 11/6/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), και αφορά λαθρεμπορία ενενήντα (90) πακέτων 
τσιγάρων και μιας συσκευασίας καπνού 50 (πενήντα) 
γραμμαρίων, που διαπιστώθηκε την 14//10/2014 στην 
συμβολή των οδών Β. Ουγκώ και Ακομινάτου στην Αθή-
να (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/72/15-10-2014 μηνυτήρια 
αναφορά του Τ.Α. Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου: 
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα 
τριών λεπτών (331,33€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δα-
σμός τσιγάρων 36,81€, Φ.Π.Α. τσιγάρων 64,80€, Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 217,80€ τσιγάρων, Εισαγωγικός 
Δασμός καπνού 1,74€, Φ.Π.Α. καπνού 2,34€ και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης καπνού 7,84€. 

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ) SEDEHEL (ov) 
HEDAETLA του ABDULGAFAR με ΑΦΜ 152008348, γεν. 
01/01/1990 στο Αφγανιστάν, δελτίο πολιτικού πρόσφυ-
γα υπό αναγνώριση υπ’ αρ. 4888/3/547, πρώην κάτοικο 
Αθήνας επί της οδού Δεληγιώργη αρ.13 ή 1-3 ή Αγ. Μελε-
τίου 85-87 και νυν αγνώστου διαμονής, 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 υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 

Ι

(4)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 73/21/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 14/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου κα-
πνού αθροιστικού καθαρού βάρους τριών χιλιάδων πε-
ντακοσίων γραμμαρίων (3.500 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 αντι-
καταβολή (σχετικές η από 18/1/2021 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 την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι φόροι που αναλογούν στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των 
επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων 
λεπτών (757,54€), εκ των οποίων Φ.Π.Α. 162,54€ και Ει-
δικός Φόρος Κατανάλωσης 595,00€

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (2.272,62 €), ήτοι το 
τριπλάσιο των αναλογούντων στο υπό κρίση καπνό 
φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο 

υπόκειται, κατά την είσπραξη του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσή-
μου., εκ του οποίου ποσό 1.136,31 € επιμερίστηκε στον 
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, με ΑΦΜ 
076787853, γεννηθέντα το έτος 1976 στη Βέροια Ημα-
θίας, πρώην κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας ή Ολύμπου 15 
Κοζάνη, και νυν αγνώστου διαμονής βάσει του υπ’ αρ. 
1507/19/2679380/14-12-2019 εγγράφου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

3) Ο ανωτέρω κηρύχθηκε αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επι-
βληθέντος πολλαπλού τέλους.

4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον οι ως άνω φορολογικές επιβαρύνσεις 
757,54€.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊστάμενη του Τελωνείου 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(5)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 220/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 26.04.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2 του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 500 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 09.05.2016 στον Άγιο Δημήτριο 
(σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/2-β’/10-05-2016 μηνυτήρια ανα-
φορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου), 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 συ-
νολικό ποσό των χιλίων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.829,98 €), ήτοι Εισαγωγι-
κός Δασμός 230,98 €, Φ.Π.Α. 374,00 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 1.225,00 € (Πάγιος 825,00€ + Αναλογικός 
400,00 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5.489,94 €), ήτοι 
το τριπλάσιο των δασμών κ.λπ. φόρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 150 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, 
εκ του οποίου ποσό δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2.744,97 €) 
επιμερίστηκε στον (επ.)MOHAMMAD (ον.)TOUSAF του 
Muhammad Fazal και της Sugran Bibi, γεν. 11-12-1976 
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Φιλελ-
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λήνων αρ. 15 ή Αγίου Δημητρίου, οδός Κλεάρχου αρ. 
38 ή 48 και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ’ αρ. 
52048/07-11-2013 Δ.Α.Α.Α.

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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊστάμενη του Τελωνείου 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(6)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 131/21/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 16/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 120 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 16/06/2020 στο Π. Φάληρο (σχετ. 
η υπ’ αρ. 1052/2/42/17-06-2020 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου), και δημοσιεύ-
εται 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 συνο-
λικό ποσό των πεντακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (511,73 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δα-
σμός 61,22 €, Φ.Π.Α. 107,74 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 342,77 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 198,00 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 144,77 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ.)ALI AHMED (ον.)
JUNAID του Basharat Ali και της Razia Bibi, γεν. 
27-08-1989 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη, οδός Αγ. Ιωάννη αρ. 10 ή 11 και νυν αγνώστου δι-
αμονής, κάτοχο του υπ’ αρ. 499732/29-12-2015 Υπηρεσι-
ακού Σημειώματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (1.535,19 €), 
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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 

(7)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 806/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 16/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 23 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 11/08/2016 στο Π. Φάληρο (σχετ. η 
υπ’ αρ. 1052/2/53-α’/12-08-2016 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου), και δη-
μοσιεύεται 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 συ-
νολικό ποσό των ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα 
τριών λεπτών (84,43 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δα-
σμός 10,28 €, Φ.Π.Α. 17,80 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 56,35 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 37,95 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 18,40 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ.)ALI AHMED (ον.)
JUNAID του Basharat Ali και της Razia Bibi, γεν. 27-08-1989
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός 
Αγ. Ιωάννη αρ. 10 ή 11 και νυν αγνώστου διαμονής, κά-
τοχο του υπ’ αρ. 499732/29-12-2015 Υπηρεσιακού Ση-
μειώματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, πολλα-
πλό 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 
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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 

Ι

(8)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 825/17/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 18.05.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» (Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 2.386 πακέτων 
τσιγάρων και 0,250kgr καπνού ήτοι 5 συσκευασιών των 
50gr, που διαπιστώθηκε την 25.11.2014 στο Περιστέρι 
Αττικής (σχετ. η υπό στοιχεία 3008/14/84-α/25-11-2014 
μηνυτήρια αναφορά του Β’ Τμήματος Ασφαλείας Περι-
στερίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.527,36 €) εκ των οποί-
ων ποσό 8.467,77 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 975,85 
€, Φ.Π.Α. 1.717,80 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
5.774,12 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 3.936,90 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 
1.837,22 €), αναλογεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, ενώ 
ποσό 59,59 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 8,72 €, Φ.Π.Α. 
11,69 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 39,18 €, ανα-
λογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδό-
ντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (25.582,08 €), ήτοι το 
τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λα-
θρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται, κατά την είσπραξη του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ 
του οποίου: α) ποσό οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.527,36 €) επιμερί-
στηκε στον Khan ή Raja (επ.) Raja Tanveer ή Khan (ov.) 
του Khan και της Sarvel, γεν. την 01.01.1964 στο Πακι-
στάν κάτοχο του υπ’ αρ. TV4137781 Διαβατηρίου Αρχών 
Πακιστάν με Α.Φ.Μ. 101496339 με τελευταία διαμονή 
το Περιστέρι Αττικής, οδός Έλλης αρ. 6, και νυν αγνώ-
στου διαμονής και β) οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.527,36 €) επιμερί-
στηκε στον Siddique ή Abdul (επ.) Sheraz ή Sattar (ov.) 
του Muhammad Saddique ή του Boota και της Fakhra 
Bibi ή της Khalida, γεν. την 21.08.1984 ή την 01.06.1983 
στο Πακιστάν, κάτοχο του υπ’ αρ. 81497 Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση με 
Α.Φ.Μ. 157357734 με τελευταία διαμονή το Περιστέρι 
Αττικής, οδός Έλλης αρ. 6, και νυν αγνώστου διαμονής.

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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..

Η Προϊστάμενη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(9)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 378/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 25.05.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 62 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 12.01.2015 στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 

3008/14/1/13-01-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Αλλοδαπών Αθηνών), 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 συνο-
λικό ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ και τριών λεπτών 
(220,03 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 25,36 €, 
Φ.ΠΑ. 44,64 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 150,04 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ 102,30 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 47,74 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους, α) ALIMIDY FOKIR (επ.) 
ALOMFOKIR ή ALUMFOKIR (ον.) του Hanif ή του Manif 
και της Munira, γεν. την 01.01.1991 στο Μπαγκλαντές, 
κάτοχο του υπ’ αρ. 141066 Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση με Α.Φ.Μ. 
165468919, με τελευταία γνωστή διεύθυνση την Αθήνα, 
οδός Αγλαόφωντος αρ.1 - 3 - 5, και νυν αγνώστου δια-
μονής, και β) RAHMAN (επ.) ABJOUR ή ABIDUR (ον.) του 
Siraj Mian και της Banesa Bibi, γεν. την 04.01.1986 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοχο του υπ’ αρ. 79558 Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση με 
Α.Φ.Μ. 152004466, με τελευταία γνωστή διεύθυνση την 
Αθήνα, οδός Δεληγιώργη αρ. 12, και νυν αγνώστου δια-
μονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντα-
κοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, 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 είσπρα-
ξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, το 
οποίο επιμερίζεται ως εξής:

α) στον Alimidy Fokir (επ.) Alomfokir ή Alumfokir 
(ον.) του Hanif ή του Manif, ποσό επτακοσίων πενήντα 
(750,00 €) και

β) στον Rahman (επ.) Abjour ή Abidur (ov.) του Siraj 
Miah, ποσό επτακοσίων πενήντα (750,00 €).

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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(10)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 8/16/2021 καταλογιστικής πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθη-
κε την 18.05.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 24 πακέτων τσιγάρων και 
2,500kgr καπνού ήτοι 50 συσκευασιών των 50gr, που 
διαπιστώθηκε την 02.04.2015 στην Αθήνα (σχετ. η υπό 
στοιχεία 3021/2/275-ρθ’/03-04-2015 μηνυτήρια ανα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40622 Τεύχος B’ 3152/19.07.2021

φορά του Τμήματος Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης 
Πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλή-
ματος και Εμπορίας Ανθρώπων), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα 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 συνο-
λικό ποσό των επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (786,23 €), εκ των οποίων ποσό 87,84 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 11,09 €, Φ.Π.Α. 17,95 € και Ειδι-
κός Φόρος Κατανάλωσης 58,80 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 39,60 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 19,20 €), αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 698,39 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
165,66 €, Φ.Π.Α. 140,98 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 391,75 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ALSOKAR (επ.) AHMAD 
MHARAM (ον.) του Abdulaziz και της Fatima, γεν. την 
07.06.1969 στη Συρία κάτοχο του υπ’ αρ. 012208363 Δι-
αβατηρίου Αρχών Συρίας με Α.Φ.Μ. 102752480 με τελευ-
ταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 353, 
και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ 
και εξήντα εννέα λεπτών (2.358,69 €), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας 
δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά 
την είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμ-
φωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 

Ι

(11)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 386/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 18.05.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2  του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία 1.947 πακέτων τσιγάρων 
και 2,750kgr καπνού ήτοι 55 συσκευασιών των 50gr, 
που διαπιστώθηκε τη 16.04.2015 στο Περιστέρι Αττικής 
(σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/26-α’/17-04-2015 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής), 
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 συ-
νολικό ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός 
ευρώ και εξήντα λεπτών (7.721,60 €) εκ των οποίων ποσό 
7.125,93 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 899,42 €, Φ.Π.Α. 

1.456,36 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 4.770,15 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 3.212,55 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 1.557,60 €), 
αναλογεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, ενώ ποσό 595,67 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 50,21 €, Φ.Π.Α. 114,54 € και 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 430,93 € αναλογεί στον 
καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα 
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (23.164,80 €), ήτοι 
το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της 
λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη δι-
άταξη 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:

α) ποσό τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.632,96 €) επιμερίστηκε 
στον Javaid ή Muhammad (επ.) Muhammad ή Javaid (ον.) 
του Aslam και της Gulzar ή Bilzar, γεν. τη 15.04.1986 στο 
Πακιστάν κάτοχο του υπ’ αρ. AD8699683 Διαβατηρίου 
Αρχών Πακιστάν με Α.Φ.Μ. 152939573 με τελευταία δι-
αμονή το Περιστέρι Αττικής, οδός Ζήνωνος αρ. 82, και 
νυν αγνώστου διαμονής και

β) τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
και ενενήντα έξι λεπτών (4.632,96 €) επιμερίστηκε στον 
Suhal ή Sohail (επ.) Amber ή Amir (ον.) του Mansa ή του 
Mansha και της Sara ή της Suriya, γεν. την 01.01.1990 
ή την 01.01.1992 στο Πακιστάν, με τελευταία διαμονή 
το Περιστέρι Αττικής, οδός Τελαμώνος αρ. 55, και νυν 
αγνώστου διαμονής.

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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊστάμενη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(12)
      Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED HAMED 

για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 04/17-06-21 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Σύρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, ο 
AHMED (επ) HAMED (ον) του Jwad και της Fatima, γεν-
νηθείς την 05-01-1988, υπήκοος Παλαιστίνης, με αριθ-
μό απωλεσθείσας Άδειας Διαμονής Ρ01002830 Λέρου 
και Α.Φ.Μ. 175762981, αγνώστου διαμονής, κρίθηκε 
υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν 
στην κατοχή του τριάντα (30) πακέτα τσιγάρα μάρκας 
WINSTON, περιέχοντος είκοσι τσιγάρα έκαστο, χωρίς 
να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40623Τεύχος B’ 3152/19.07.2021

χου φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου 
Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την 
πράξη του αυτή του επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που 
ανέρχονται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων τριάντα 
έξι ευρώ (1.536,00€), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα 
τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 

η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ   
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*02031521907210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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