
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 
στις 21-12-2017.

2 Αναγνώριση της Ιδιωτικής  Κλινικής Mediterraneo 
Hospital ως Κέντρου κατάλληλου για τη διε-
νέργεια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουγικής και 
Ακτινοθεραπείας της ηλιακής εκφύλισης ωχράς 
κηλίδας οφθαλμού υγρού τύπου με τη τεχνική 
χ- knife.

3 Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/ 
21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Κα-
θορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγρα-
φο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού 
ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

4 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον HASSAN SHHAB του MOHAMMAD και της 
ΑΜΝΕ.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΙΧΑ-
ΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για λαθρεμπορία καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALINJ EDLIR του 
ESAT για λαθρεμπορία καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών στον BILAL (επών.) 
HAJAZI (ον.) του HASSAN για λαθρεμπορία καπνι-
κών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ.205372/2017 (1)
Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 

στις 21-12-2017. 

 Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του 

ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103) «Ρυθμίσεις για την τροποποί-
ηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, 
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οι-
κονομικών».

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/
28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’/12-05-2016)
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-
σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β’ 204) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συντα-
ξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών των Χριστου-
γέννων και του Νέου Έτους.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 θα κατα-
βληθούν, αντί της 29ης Δεκεμβρίου 2017 (προτελευταία εργάσι-
μη ημέρα του μήνα), την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Γ2β/οικ. 81653 (2)
Αναγνώριση της Ιδιωτικής  Κλινικής Mediterraneo 

Hospital ως Κέντρου κατάλληλου για τη διενέρ-

γεια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουγικής και Ακτι-

νοθεραπείας της ηλιακής εκφύλισης ωχράς κη-

λίδας οφθαλμού υγρού τύπου με τη τεχνική 

χ- knife. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 ((ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α’/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/τ.Α’) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/τ.Α’) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του ν. 3329 (ΦΕΚ 
81/Α’/4/4/2005) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

9. Το Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α’) (Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ 25 (ΦΕΚ 2144/τ.Β’/6-10-2015) Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

11. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 100760/05 (ΦΕΚ 1378/Β’/2005) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων 
και ενδείξεων για τη διενέργεια της Στερεοτακτικής Ακτι-
νοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-knife και χ-knife 
σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές και Καθορισμός 
Νοσηλίου εκτέλεσης αυτών». 

12. Την υπ’ αριθμ. 23 απόφαση της 264ης /7.4.2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ. 

13. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 81583/1-11-2017 απόφαση 
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η Ιδιωτική Κλινική «Mediterraneo Hospital» εγκρίνεται 
ως Κέντρο κατάλληλο για τη διενέργεια Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας με τη τεχνική 
χ- knife σε ασθενείς με διάγνωση της ηλιακής εκφύλισης 
ωχράς κηλίδας οφθαλμού υγρού τύπου, με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Ακτινοθεραπευτή - Ογκολόγο Κατηνιώτη 
Γεώργιο, ο οποίος θα συνεργάζεται με ιατρό κατέχοντα 
την ειδικότητα του αντίστοιχου οργάνου που θεραπεύ-
εται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 162393/2678 (3)
Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/ 

21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Κα-

θορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγρα-

φο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού 

ν. 3889/2010 όπως ισχύει» .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τού «Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α’).

2. Τις διατάξεις των:
• π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’) «Καθορισμός και ανακα-

τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το 
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και 
άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από το 
ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (π.δ. 
352/1991 άρθρο 1, ΦΕΚ 124Α’ και π.δ. 228/2002 άρθρο 
1 παρ. 2, ΦΕΚ 208Α’).

• π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160Α’) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).».
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• π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α’) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

• π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

• της με αριθμό Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σωκράτη Φάμελλο».

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3889/2010 
(182Α’)» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρ-
θρων 13 έως και 26 τού ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’), και 
ειδικά την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 
21, σύμφωνα με τα οποία, με απόφαση τού Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά 
θέματα.

4. Τη διάταξη τού άρθρου 30 του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 
170Α’) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλα-
κτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θε-
μάτων Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες 
διατάξεις.»

5. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α’) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύουν.

6. Την με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση 
Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με 
την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 
τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»

7. Την σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υ.Π.ΕΝ.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις τής 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5.4 «Επεξεργα-
σία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α.» του 
τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασι-
κών χαρτών», που συνοδεύει την 146776/2459/21.10.2016 
απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β’), ως εξής:

«Στις περιπτώσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών, 
για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’182) έληξε στις 
25 Σεπτεμβρίου 2017, και η προθεσμία τών παρ. 1 και 
2 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνεται 
μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017, η παράδοση, από την οι-

κεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των 
επεξεργασμένων αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/
εγγράφων τους για την έναρξη της εξέτασής τους από 
τις ΕΠ.Ε.Α., μπορεί να εκτελεστεί έως τις 25 Ιανουαρίου 
2018.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 146776/2459/ 
21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

 Ι 

(4)
 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον HASSAN SHHAB του MOHAMMAD και της 

ΑΜΝΕ .

 Με την 29/14-11-2017 (MRN:17GRYK13020000062-5) 
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου 
Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 137Α,137Γ, 142, 152 του ν.2960/2001 
επιβάλλεται σε βάρος του υπαιτίου HASSAN SHHAB του 
MOHAMMAD και της ΑΜΝΕ με αριθμό αδείας διαμονής 
Ρ00297116, με ημερομηνία γέννησης 01/01/1989, με 
Α.Φ.Μ. 167433130 κατοίκου Ελλάδας, και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), 
πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω μπορεί 
να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας στο αρμόδιο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παράγραφοι 2α και 2β 
του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.09.2012) και από 
το άρθρο 150 παράγραφος 4 του ν. 2960/2001 άλλως η 
παρούσα καθίσταται οριστική και τελεσίδικη. Η απόδο-
ση των δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την 
καταβολή των οφειλομένων προστίμων και τυχόν άλλων 
προβλεπομένων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα με αριθμό 
κυκλοφορίας Ε0911ΚΑ Βουλγαρικών Αρχών, με αριθμό 
πλαισίου WAUZZZ89ZKA291192, δεν παραληφθεί μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την οριστικοποίηση της παρούσας 
περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου 
και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου. 

 Ο Προϊστάμενος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

(5)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΙΧΑ-

ΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την αριθ. 87/2015/06-10-2017 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο 
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ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΒ182204 και ΑΦΜ 027275578, αγνώστου 
διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή του 
ποσότητα τσιγάρων ίση με τετρακόσια (400) τεμάχια, 
άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής 
σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, 
στερούμενου τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα 
καπνικών δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, κρίθηκε 
υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων 
διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε 
βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρό-
στιμο του άρθρου 150 παρ.1 του ν. 2960/2001 ύψους 
τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που 
αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με 
την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου του δ’ εδαφ. της 
παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, δηλαδή πολλα-
πλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500), πλέον 
τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά 
χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι (1.536)ευρώ. 

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ   

 Ι 

(6)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALINJ EDLIR του 

ESAT για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την αριθ. 15/2016/06-10-2017 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο ALINJ 
EDLIRTOU ESAT, με αριθμό διαβατηρίου ΒΒ-1181799 
Αλβανικών Αρχών, αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατε-
λήφθη να έχει στην κατοχή του ποσότητα καπνού ίση 
με διακόσια είκοσι έξι (226) γραμμάρια, άνευ της προ-
βλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και 
των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενου 
τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι 
αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δα-
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλε-
σης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων διατάξεων των 
άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανω-
τέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 

150 παρ.1 του ν. 2960/2001 ύψους τριπλασίου των δα-
σμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην 
κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με την επιφύλαξη του 
ελαχίστου ορίου του δ’ εδαφ. της παρ.1 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, δηλαδή πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500), πλέον τελών χαρτοσήμου 
(Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά χιλίων πεντακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ (1.536). 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ   

 Ι 

(7)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον BILAL (επών.) 

HAJAZI (ον.) του HASSAN για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Με την αριθ. 133/06-10-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο (επών.) 
BILAL (όνομα) HAJAZI του HASSAN, με ΑΦΜ 155825194, 
αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην 
κατοχή του ποσότητα τσιγάρων ίση με οκτώ χιλιάδες 
πεντακόσια πενήντα γραμμάρια (8.550,00) καπνού και 
έξι χιλιάδες οκτακόσια τεμάχια (6.800) τσιγάρα, άνευ της 
προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης 
και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμε-
νου τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί 
οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δα-
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλε-
σης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων διατάξεων των 
άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανω-
τέρω υπαιτίου, το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 ύψους τριπλασίου των δα-
σμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην 
κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, δηλαδή πολλαπλά 
τέλη ύψους εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε 
ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (9.245,61), πλέον τελών 
χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΕΑ (0,4%), συνολικά εννέα 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα 
λεπτών (9.467,50). 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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