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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου
προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14).

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.) του Ishaq.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον MOHAMMAD SHAGAHAN του
GOLAF και στην NUZRAHAN BEGUM.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον HAMAD MOUNIR του Abdul.

5

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, SHAHID KHAN του Abdul Haq.

6

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, (επ.) JAVED ή ORANGZAIB
(ον.) ORANG ΖΑΙΒ ή JAVED του Orang ή Orang
Zaib.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, HAMAD MOUNIR του Abdul.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον (επ.) HAMAD (ον.) MOUNIR του
ABDUL και στον (επ.) ALI (ον.) ADNAN του ABDUL
RAZIQ.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, GAN USMAN του
MUHAMAMD SKAHBAZ.

10

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, KHAN MOHAMED RASID του
LAL.

11

Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή ΠαράβασηΛαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD
(ον.) ALI RAZA του ARIF.

12

Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή ΠαράβασηΛαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD
(ον.) ALI RAZA του ARIF.

Αρ. Φύλλου 1798

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1173
(1)
Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν. 4514/2018
(ΦΕΚ Α΄14).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 ν. 4174/2013 (Α΄
170-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6 Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
8. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄
968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
ισχύει.
9. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β΄ 3696)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Την αριθμ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
της 20.1.2016, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3 της
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30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
11. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
12. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 (Β΄ 543)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με
Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως
έχει τροποποιηθεί με τις Δ. ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/
15-9-2015 (Β΄ 2080) και Δ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΕΞ 2016/
22-7-2016 (Β΄2835) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
13. Τις διατάξεις του άρ. 41 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66)
όπως ισχύουν.
14. Την εγκύκλιο με αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 2012.
15. Την απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ
1123/28.06.2018 (ΦΕΚ 2864 Β΄).
16. Την ανάγκη βεβαίωσης και είσπραξης των επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1.
Διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης απαιτήσεων.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οίκοθεν
απόδοσης Α.Φ.Μ., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ 1123/2018, για την βεβαίωση
και είσπραξη των απαιτήσεών της από την Φορολογική
Διοίκηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως βεβαιούσα εν
ευρεία εννοία αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, διαβιβάζει στην αρμόδια σύμφωνα με το επόμενο άρθρο
Δ.Ο.Υ, τα κατ' άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, ΦΕΚ 90
Α) και άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύουν, δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση, ήτοι
τον νόμιμο τίτλο είσπραξης (σχετική απόφαση/πράξη
καταλογισμού ή επιβολής προστίμου) μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση
βεβαίωσης.
Ο χρηματικός κατάλογος και η τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, φέρουν την σφραγίδα και τις
υπογραφές του υπαλλήλου, του αρμοδίου προϊσταμένου
του τμήματος και του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της
αρχής που τα συντάσσουν.
Το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου περιέχει
κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τον αριθμό/πρωτόκολλο και τον τίτλο της υπηρεσίας
ή της αρχής που συντάσσει τον νόμιμο τίτλο είσπραξης.
2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, τον
Α.Φ.Μ και τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, κατ' ελάχιστο,
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το επώνυμο το όνομα, το όνομα πατέρα, την ημερομηνία
γέννησής του και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής του. Κατ' εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο και η διεύθυνση κατοικίας
ή επαγγελματικής εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμη,
προσδιορίζεται η χώρα υπηκοότητάς του.
3. Σε περίπτωση οφειλέτη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τον Α.Φ.Μ και κατ' ελάχιστο την επωνυμία
και τη διεύθυνση την έδρας του.
4. Εφόσον σύμφωνα με τον νόμιμο τίτλο είσπραξης,
υπάρχουν συνυπόχρεα πρόσωπα, τα δεδομένα των παρ.
2 και 3, κατά περίπτωση, προσδιορίζονται και για αυτά
τα πρόσωπα, καθώς επίσης και το τυχόν ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους.
5. Το είδος, το ποσό και τον κωδικό αριθμό εσόδου
καθώς και τον αριθμό των δόσεων της βεβαίωσης.
6. Την ημερομηνία παραγραφής.
Άρθρο 2.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την ταμειακή βεβαίωση
των απαιτήσεων
Για τις περιπτώσεις νόμιμων τίτλων είσπραξης που
αφορούν σε απαιτήσεις, έναντι οφειλετών φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, εφόσον:
α) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι στην Ελλάδα, ως αρμόδια
Δ.Ο.Υ για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η
Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
β) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι άγνωστη ή είναι στην αλλοδαπή, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την βεβαίωση των απαιτήσεων
καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
Άρθρο 3.
Διαδικασία Έκπτωσης
Η διαδικασία έκπτωσης εσόδων προβλέπεται από τις
γενικές διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989ΦΕΚ 6Α΄, (Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπου
ρητά ορίζεται ότι η έκπτωση των εσόδων που έχουν
βεβαιωθεί γίνεται με ατομικά φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.)
τα οποία εκδίδονται σε τέσσερα αντίτυπα. Τα ατομικά
φύλλα έκπτωσης εκδίδονται από τις Αρχές που έχουν
εκδώσει τον τίτλο είσπραξης, εν προκειμένω από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τον οποίο βεβαιώθηκε το
σχετικό ποσό και η επιστροφή διενεργείται με τις διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις περί παραγραφής των άρθρων 136-138 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύουν.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 οι οποίες
έχουν κοινοποιηθεί με την αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ
2012 εγκύκλιο και αφορούν σε μείωση των προστίμων
που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την
είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών
από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής
βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κε-
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φαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και
παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου
βοηθήματος ή μέσου και υπό την προϋπόθεση ότι θα
καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της
ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
I

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.) του
Ishaq.
Δυνάμει της 4/18/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
στις 22.4.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 80 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 6.6.2017 στο Μοσχάτο Αττικής (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/1/7-6-2017 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Μοσχάτου), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των τριακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα δύο
λεπτών (301,82 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 24,70 €,
Φ.Π.Α. 61,92 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 215,20 €
(Πάγιος Ε.Φ. Κ. 132,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 83,20€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.)
του Ishaq και της Ruqia Bibi, γεν. το 1995 στο Πακιστάν,
πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Μερσίνης αρ. 58,
και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε το
με αρ. 141101 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, με
Α.Φ.Μ. 165910950, 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 κατά την είσπραξη 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον MOHAMMAD SHAGAHAN του
GOLAF και στην NUZRAHAN BEGUM.
Δυνάμει της 483/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
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Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 60 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 05.1.2012, στη συμβολή των οδών Ζήνωνος
και Κουμουνδούρου, στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/166/06-11-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των διακοσίων ενός ευρώ και ενός λεπτού
(201,01 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 21,18 €,
Φ.Π.Α. 40,50 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 139,32 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 96,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 43,32 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, MOHAMMAD SHAGAHAN
του GOLAF ROHMAN και της NUZRAHAN BEGUM, γεν.
την 01.01.1988 στο Μπαγκλαντές, αγνώστου διαμονής,
με Α.Φ.Μ. 137195878, 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 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον HAMAD MOUNIR του Abdul.
Δυνάμει της 209/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 47 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 11.06.2012, στην συμβολή των οδών Στουρνάρη και
Πατησίων (σχετ.η με αριθμ. 1020/56085/1/12-06-2012
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (155,37 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 16,85 €, Φ.Π.Α. 31,38 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 107,15 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 19,15 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 87,99 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, HAMAD MOUNIR του
Abdul και της Rohime, γεν. την 01-01-1987 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αριθμ.
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15-17 και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ' αριθμ.
131370 Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, 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 κατά
την είσπραξη 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, SHAHID KHAN του Abdul
Haq.
Δυνάμει της 405/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 11 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 30.10.2012, στη συμβολή των οδών Ιφικράτους και
Β. Λάσκου, στο Παγκράτι (σχετ. η με αριθμ. 1057/9/5-Α΄/
31-10-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών
(36,40 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 3,89 €,
Φ.Π.Α. 7,34 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 25,17 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 4,57 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 20,60 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, SHAHID KHAN του Abdul
Haq και της Kiswar Bibi, γεν. την 15-02-1987 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αγίας Σοφίας
αρ. 138, στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθμ. 97225 Δελτίου Αιτήσαντος πολιτικού ασύλου και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158051466, 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 κατά την είσπραξη
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%), 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 στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, (επ.) JAVED ή ORANGZAIB
(ον.) ORANG ΖΑΙΒ ή JAVED του Orang ή Orang
Zaib.
Δυνάμει της 283/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 80 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 22.06.2012, επί της οδού Πατρών 52 στο Περιστέρι
Αττικής (σχετ. η με αριθμ. 3008/14/16-β΄/13-08-2012
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Β΄ Περιστερίου), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτών (264,48 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 28,70 €, Φ.Π.Α. 53,40 € και Ε.Φ.Κ. 182,38 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 32,60 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 149,78 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ.) JAVED ή ORANGZAIB
(ον.) ORANG ΖΑΙΒ ή JAVED του Orang ή Orang Zaib και
της Bibi Rashid, γεν. την 19.01.1983 στο Πακιστάν, πρώην
κάτοικο Περιστερίου στην οδό Σφακίων 54 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 149781164, κάτοχο του αριθμ.
ΑΒ2900831 ελληνικού διαβατηρίου, 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 κατά την είσπραξη
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%), 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 στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον υπαίτιο, HAMAD MOUNIR του
Abdul.
Δυνάμει της 218/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 48 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 05.08.2012, στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και
Στουρνάρη (σχετ. η με αριθμ. 1020/56085/3/06-08-2012
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ιδίου ως άνω νόμου:
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα
οκτώ λεπτών (158,68 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 17,21 €, Φ.Π.Α. 32,04 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 109,43 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 19,56 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 89,87 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, HAMAD MOUNIR του
Abdul και της Rohime, γεν. την 01-01-1987 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αριθμ.
15-17 και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ' αριθμ.
131370 Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, 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 κατά
την είσπραξη 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον (επ.) HAMAD (ον.) MOUNIR του
ABDUL και στον (επ.) ALI (ον.) ADNAN του ABDUL
RAZIQ.
Δυνάμει της 452/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 16.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄
του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 357 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 18.09.2012, (σχετ. η με αριθμ. 3008/14/25/
18-09-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας
Ομονοίας), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ και είκοσι
τεσσάρων λεπτών (1.180,24 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 128,04 €, Φ.Π.Α. 238,33 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 813,87 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 145,46 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 668,41 €).
2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (3.540,72 €), ήτοι το
τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, 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.ΓΑ. (2,4%),
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου και
το οποίο επιμερίσαμε ως εξής στον (επ.) HAMAD (ον.)
MOUNIR του ABDUL και της ROHIME γεν. την 01-01-1987
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στο Μπαγκλαντές, αγνώστου διαμονής, με αριθμό φακέλου τον 131370, ποσό χιλίων επτακοσίων εβδομήντα
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1.770,36 €) και στον (επ.)
ALI (ον.) ADNAN του ABDUL RAZIQ και της ΖΑΝΙΒ ΒΙΒΙ,
γεν. την 01/01/1991 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής
και με αριθμό φακέλου τον 134875, ποσό επίσης χιλίων
επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών
(1.770,36 €).
Κηρύξαμε τους ανωτέρω υπαιτίους αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεους 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 στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, GAN USMAN του
MUHAMAMD SKAHBAZ.
Δυνάμει της 322/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
τη 15.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 107 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 03.03.2013 στην Αθήνα (σχετ.η με
αριθμ. 1052/2/16/04.03.2013 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα
εννέα λεπτών (360,59 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 35,99 €, Φ.Π.Α. 72,38 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 252,22 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 174,80 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 77,42 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, GAN USMAN του
MUHAMAMD SKAHBAZ και της PARVEEN AKHTAR, γεν. τη
03.11.1990 στο Πακιστάν, κάτοχο του με αριθμ. 533219/
1-ιη΄ Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού, με τελευταία γνωστή διαμονή τη Νίκαια, οδός Μπελογιάννη
αριθμ. 62 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 κατά την είσπραξη
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%), 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 στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(10)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο, KHAN MOHAMED RASID
του LAL.
Δυνάμει της 317/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
τη 15.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 40 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 25.01.2013 στην Αθήνα (σχετ.η με αριθμ.
3008/14/7/26.01.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα), και δημοσιεύεται 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 συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο
λεπτών (132,82 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός
13,56 €, Φ.Π.Α. 26,70 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
92,56 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 64,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 28,56 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, KHAN MOHAMED RASID
του LAL και της RASIA BEGUM, γεν. την 01.06.1986 στο
Μπαγκλαντές, κάτοχο της με αριθμ. 21415 Ταυτότητας
του Κέντρου Αλλοδαπών, με τελευταία γνωστή διαμονή
την Αθήνα, οδός Σωζοπόλεως αρ. 80 ή Νέστορος αρ.
6-8 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 139647834,
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
κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%),
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 στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(11)
Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή ΠαράβασηΛαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD
(ον.) ALI RAZA του ARIF.
Με την 9/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελευσίνας, που εκδόθηκε στις
22.04.2019, για διαπραχθείσα λαθρεμπορία που αφορά
29 πακέτα τσιγάρα και 8 συσκευασίες καπνού διαφόρων
σημάτων, υπό την έννοια των άρθρων 119Α παρ. 2, 142
παρ. 2 και 155 παρ. 2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα» (σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου η πράξη αυτή
δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.).
Α. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι, που
αναλογούν α) στα 29 πακέτα τσιγάρων, στο ποσό των
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117,44 Ευρώ και β) στις 8 συσκευασίες καπνού, στο ποσό
των 89,75 Ευρώ, ήτοι συνολικά στο ποσό των 207,19
ευρώ.
Β. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD (ον.)
ALI RAZA του ARIF, με Α.Φ.Μ. 169941550, με τελευταία
διεύθυνση διαμονής στην Αθήνα-Αττικής, επί της οδού
Γερανίου 9 και νυν αγνώστου διαμονής, για τη λαθρεμπορία των 29 πακέτων τσιγάρων και 8 συσκευασιών
καπνού διαφόρων σημάτων πρόστιμο ίσο με το ποσό
των 1.500 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001, το οποίο υπόκεινται κατά την είσπραξή
του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
I

(12)
Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή ΠαράβασηΛαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD
(ον.) ALI RAZA του ARIF.
Με την 8/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελευσίνας, που εκδόθηκε στις
22.04.2019, για διαπραχθείσα λαθρεμπορία που αφορά
13 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων, υπό την έννοια
των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 του
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
Α. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι, που
αναλογούν στα 13 πακέτα τσιγάρων, στο ποσό των 52,65
ευρώ.
Β. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD (ον.)
ALI RAZA του ARIF, με Α.Φ.Μ. 169941550, με τελευταία
διεύθυνση διαμονής στην Αθήνα-Αττικής, επί της οδού
Γερανίου 9 και νυν αγνώστου διαμονής, για τη λαθρεμπορία των 13 πακέτων τσιγάρων διαφόρων σημάτων
πρόστιμο ίσο με το ποσό των 1.500 Ευρώ, σύμφωνα με το
άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκεινται
κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
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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.

*02017982205190008*

