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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

2

Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων των
Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 1Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

3

Επέκταση και μετεγκατάσταση του καταστήματος
Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή Satellite του Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

4

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας
Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών».

5

Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/
21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του
άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.

6

Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το
μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος
2019.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD
ZESHAN του MUHAMMAD ZAMAN.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΑΗΜΕD (επ)
FIAZ (ov) MUHAMMED IBRAHIM.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SAJJAD (επ)
MOHSAN (ov) του SANA ULLAH.

10

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον YORDANOV
NAYDEN του GEORGIEV.

Αρ. Φύλλου 5700

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 72565

(1)

Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(ΦΕΚ 94 Α΄),
β) του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
234 Α΄),
γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
ε) του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες ...».
2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την αριθμ. τ.τ.41790/27.12.2016 απόφαση καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (Β΄ 4561).
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4. Τα αριθμ. οικ. 171075/23.10.2018 και 159759/
05.10.2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την αύξηση
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
5. Τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του,
που καθιστούν μη επαρκείς τις εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2018. Ειδικότερα, πέραν
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες επιβάλουν
τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις στην Αθήνα για
συσκέψεις και υπηρεσιακές συναντήσεις στα Υπουργεία,
ο Συντονιστής είναι Πρόεδρος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, Πρόεδρος οκτώ (8) Συμβουλίων
Αρχιτεκτονικής στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων,
που συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα, δύο
(2) ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., και δύο (2) επιτροπών του άρθρου 26 του
ν. 1892/1990 (για την άρση της απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές). Επίσης ο Συντονιστής
λόγω του θεσμικού του ρόλου, είναι Αποκεντρωμένο
Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών. Κατόπιν τούτων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης των επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πάνω από το όριο των εξήντα (60)
ημερών εκτός έδρας ετησίως σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4336/2015, δεδομένου ότι αυτό έχει εξαντληθεί.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται σε δύο χιλιάδες
τετρακόσια (2.400,00 €) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:
οχτακόσια (800) ευρώ για ημερήσια αποζημίωση και χίλια εξακόσια (1600) ευρώ για δαπάνες διανυκτέρευσης. Η
εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες για
το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικ.
έτους 2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0716 του
Ειδικού Φορέα 071, όπως βεβαιώνεται με το αριθμ.
159759/5.10.2018 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας
Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας πέραν των εξήντα (60) ημερών για το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας κατά είκοσι (20) ημέρες, λόγω έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 5700/18.12.2018

Αριθμ. 134161
(2)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων των
Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 1Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.
5. Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) περί διορισμού υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
6. Την με αριθμ. π. 91589/3.9.2018 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιου Γιαννακίδη (Β΄ 3814).
7. Την με αριθμ. π. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014,
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την με αριθμ. π. 53327/17.05.2018 (ΦEK B΄ 1816/
22.05.2018) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση
του ποσοστού δέσμευσης πόρων των ΑΠ 3 και 3Σ του
ΕΠΑΝΕΚ».
9. Την με αριθμ. π. 8270/3023 A1/04-12-2018 επιστολή
της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα: «Αύξηση ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 1Σ
του ΕΠΑΝΕΚ».
10. Την με αρ. π. 133868/11-12-2018 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον
Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση για την έκδοση υπουργική απόφαση με θέμα: Τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων των ΑΠ 1 και 1Σ του ΕΠΑΝΕΚ».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
• Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να εντάξει στον Άξονα Προτεραιότητας 1 πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 135%
του προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ή το
144% σε όρους Κύριας Χρηματοδότησης (σε όρους ΔΔ).
• Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να εντάξει στον Άξονα Προτεραιότητας 1 Συμπληρωματικό πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβεί το 163% του προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο
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πρόγραμμα ή το 174% σε όρους Κύριας Χρηματοδότησης (σε όρους ΔΔ).
• Το ανώτατο όριο δέσμευσης πόρων σε επίπεδο εντάξεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020»
δύναται να ανέλθει στο 135% του συνολικού προϋπολογισμού του εγκεκριμένου ΕΠ ή 144% επί της Κύριας
Χρηματοδότησης του προγράμματος (σε όρους ΔΔ).
• Τα ανωτέρω μεγέθη εφαρμόζονται στους ισχύοντες
σήμερα Χρηματοδοτικούς Πίνακες.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1183891 ΕΞ 2018
(3)
Επέκταση και μετεγκατάσταση του καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή Satellite του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄ 194) «Περί
ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων»,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και
αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,
δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/97 (Α΄ 228) «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις»,
ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,
στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β΄ 46
και Β΄ 134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υφυπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ΙΙ,
παρ. 5, περίπτωση (κα),
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β) άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012
(Β΄ 465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (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 παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ.
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανέωση
θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε».
4. Τα αριθμ. 29/23.3.2018 και 33/12.4.2018 αιτήματα
της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.»
με το οποίο ζητά την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών
στην περιοχή Satellite του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος».
5. Το αριθμ. 20223/29.11.2018 έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» το οποίο περιλαμβάνει
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2
του π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.
6. 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:
1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών,
εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στην περιοχή
Satellite του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,
στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 29.11.2018
πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17,
παραγράφου 2 του π.δ. 86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 519 τ.μ. (464 τ.μ. χώρος λιανικής πώλησης
και 55 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος), και θα βρίσκεται υπό
τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120
του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν
θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ.
των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89183/4591
(4)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας
Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»
(Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»
(Α' 156), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-03-2018
εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του
ΥΠΕΝ και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του ΥΠΕΝ
στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ. (Β' 1228).
5. Την αριθμ. 44277/25-10-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή
εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων
διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων
Αγίου Κοσμά, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα,
Αντιφιλίππων, Αυλής, Γέροντα, Γραβούνης, Διποτάμου,
Δύσβατου, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελαφοχωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Ζυγού, Κεχρόκαμπου, Κηπίων, Κοκκινοχώματος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λεκάνης, Λιμνιών,
Μακρυχωρίου, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης,
Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Νέας Καρβάλης, Ορφανού,
Παγγαίου, Παλαιάς Καβάλας, Παλαιοχωρίου, Πέρνης,
Πετροπηγής, Πλαταμώνος, Πλατανότοπου, Ποδοχωρίου, Πολυνέρου, Ποντολίβαδου, Σιδηροχωρίου, Φωλέας,
Χαλκερού, Χρυσοκάστρου, Χρυσουπόλεως και Χρυσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», της
σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-03, με την οποία ορίστηκε η
13η Νοεμβρίου 2018 (Β΄ 3825).
6. Το αριθμ. 40/8/14-11-2018 απόσπασμα πρακτικού
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Τεύχος Β’ 5700/18.12.2018

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Καθορίζεται: η 13η Σεπτεμβρίου 2019 ως νέα ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή: α) η υποβολή
εκπρόθεσμων δηλώσεων και β) η κατάθεση αιτήσεων
διόρθωσης προδήλου σφάλματος στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων
Αγίου Κοσμά, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα,
Αντιφιλίππων, Αυλής, Γέροντα, Γραβούνης, Διποτάμου,
Δύσβατου, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελαφοχωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Ζυγού, Κεχρόκαμπου, Κηπίων, Κοκκινοχώματος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λεκάνης, Λιμνιών,
Μακρυχωρίου, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης,
Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Νέας Καρβάλης, Ορφανού,
Παγγαίου, Παλαιάς Καβάλας, Παλαιοχωρίου, Πέρνης,
Πετροπηγής, Πλαταμώνος, Πλατανότοπου, Ποδοχωρίου, Πολυνέρου, Ποντολίβαδου, Σιδηροχωρίου, Φωλέας,
Χαλκερού, Χρυσοκάστρου, Χρυσουπόλεως και Χρυσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», της
σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-03.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
I

Αριθμ. 176197/2814
(5)
Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/
21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του
άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τού «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
2. Τις διατάξεις των:
• π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και
άρθρου 6 τού 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 124 Α' και π.δ. 228/2002
άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 208 Α').
• π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).».
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• π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
• π.δ. 125/16 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» σε συνδυασμό
με το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α').
• Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 Β') απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/22.09.2018 (ΦΕΚ
421 OB') όμοια.
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
94 Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3889/2010
(182 Α')» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων
13 έως και 26 τού ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α'), 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. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275 Α') «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν.
5. Την με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση
Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με
την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' τού άρθρου 21
του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
6. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος τού Υ.Π.ΕΝ.
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις τής
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
τού κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση μας (ΦΕΚ 3532 Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 160543/2326/03.10.2017 (ΦΕΚ
3625 Β'), 162393/2678/14.11.2017 (ΦΕΚ 4055 Β') και
163993/2909/07.12.2017 (ΦΕΚ 4430 Β'), ως εξής:
το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5.4 «Επεξεργασία
των αντιρρήσεων και διαβίβαση τους στις ΕΠ.Ε.Α.» του
τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση,
αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«Η προθεσμία εξέτασης των αντιρρήσεων από την
αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. άρχεται από την ημερομηνία της παράδοσής τους σ' αυτήν, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά
τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη τής προθεσμίας των παρ. 1 και 2 άρθρου 17 του ν. 3889/2010, στην
περίπτωση που το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις εξήντα (60)
ημέρες στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 146776/2459/
21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β').
Η ισχύς τής παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 4111.08/4503
(6)
Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για
το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το
έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες
διατάξεις».
1.2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.3. Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
1.4. Του ν. 4538/2018 (A' 85) «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
1.5. Του ν. 4551/2018 (Α' 116) «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του
Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» και
ιδίως του άρθρου 11 παρ.1.
1.6. Του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ. 189/2009».
1.7. Του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.8. Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «...Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
1.9. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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1.10. Του π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
1.11. Του π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.12. Του π.δ.13/2018 (Α' 26) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
1.13. Του π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.1. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β' 2168) απόφαση
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
2.2. Την αριθμ. Υ64/13-9-2018 (Β' 3986) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο
Σαντορινιό».
2.3. Την αριθμ. αρ. 91589/3.9.2018 (Β' 3814) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Παννακίδη».
3.1. Την με αριθμ. 141951/21.12.2017 (Α.Δ.Α: 683Υ
465ΧΙ8-ΦΤΗ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη
λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και
ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
3.2. Την με αριθμ. 46274/26.09.2014 (Β' 2573) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.3. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 4337/2015 (Α' 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3.4. Το υπ' αριθμ. 2812.7/86185/20-11-2018 εισηγητικό
σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη ύψους 156.000.000,00 ευρώ, η οποία θα
αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στη ΣΑΕ
033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465Χ18-ΣΡΙ), έργο με
κωδικό 2018ΣΕ03300006, προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του π.δ.Ε με συνολικό
προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ποσού
Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το
έτος 2019 έως του ποσού των 156.000.000,00 ευρώ. Το
ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου
σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.
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Άρθρο 2
Χρηματοδότηση καθοριζόμενου ποσού
Το ποσό αυτό καταβάλλεται από την πίστωση που εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη ΣΑΕ 033 του π.δ.Ε του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής 2018 (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), έργο με κωδικό
2018ΣΕ03300006.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD
ZESHAN του MUHAMMAD ZAMAN.
Με την 512/2015/17-07-2017 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/
νίκης, που εκδόθηκε στις 17-07-2017 σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του
ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του ν. 2960/2001
στον MUHAMMAD ZESHAN του MUHAMMAD ZAMAN
με ΑΦΜ 160487632, πρώην κάτοικο Αμπελοκήπων
Θεσ/νίκης επί της οδού Χρ. Κανάκη 62 και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ.
1507/18/269632/07-02-2018 βεβαίωση του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό-τέλος ύψους χιλίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα
ενός λεπτού (1.744,41 ευρώ). Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΑΗΜΕD (επ)
FIAZ (ov) MUHAMMED IBRAHIM.
Με την 76/2014/27-02-2017 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου
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Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 27-02-2017 σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του
ν. 2960/2001 στον ΑΗΜΕD (επ) FIAZ (ov) MUHAMMED
IBRAHIM, κάτοχο του αριθμ. 531406-1-λε/17-12-2013
δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού, πρώην κάτοικος
Θεσ/νίκης επί της οδού Μοναστηρίου 191 και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ.
1507/18/46625/08-01-2018 βεβαίωση του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό - τέλος ύψους χιλίων εξακοσίων είκοσι δυο ευρώ και εξήντα ενός λεπτού
(1.622,61 ευρώ). Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσ/νικης εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SAJJAD (επ)
MOHSAN (ov) του SANA ULLAH.
Με την 348/2014/28-09-2018 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/
νίκης, που εκδόθηκε στις 28-09-2018, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του
ν. 2960/2001 στον SAJJAD (επ) MOHSAN (ov) του SANA
ULLAH με ΑΦΜ 141091122, πρώην κάτοικος Κορδελιού
Θεσσαλονίκης στην οδό Μερκούρη 21 και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ.
1507/16/1772661/13-02-2016 βεβαίωση αγνώστου του
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Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος
ύψους δυο χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ
και σαράντα τριών λεπτών (2.498,43 ευρώ). Κατά της άνω
πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον YORDANOV
NAYDEN του GEORGIEV.
Με την 382/2014/21-12-2017 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω
νόμου, καταλογίσθηκε στον YORDANOV NAYDEN του
GEORGIEV, κάτοχο του υπ' αριθμ. 8310044001 δελτίου
ταυτότητας από τις Αρχές της Βουλγαρίας, κατοίκου Θεσ/
νίκης επί της οδού Αρμενοπούλου 20 και ήδη αγνώστου
διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
11507/16/2290495/18.11.2016 βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλους ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ, (1.500,00) για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του ν. 2960/2001.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιων του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02057001812180008*

