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Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021
(Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχύει,
για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ.
Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/
2013 (Α’ 107), όπως ισχύει».

2

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και
προβληματικών περιοχών.

3

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον ΜΠΑΙΖΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1160
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021
(Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχύει,
για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ.
Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/
2013 (Α’ 107), όπως ισχύει».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 292 «Παροχή δεύτερης
ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις»
του Κεφαλαίου Α’ «Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών
και οφειλών επιχειρηματικών δανείων και λοιπές ρυθμίσεις αναστολής καταβολών» του Μέρους Τρίτου του
ν. 4738/2020 (Α’ 207).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
3. Την υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
9. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
10. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΥΟΔΔ 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ/2020
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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13. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
14. Την ανάγκη καθορισμού των εισοδηματικών και
περιουσιακών κριτηρίων υπαγωγής των οφειλών στην
πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013, οι οποίες ήταν σε νομοθετική
ρύθμιση εν ισχύ την 1.11.2019 και η οποία μετέπειτα
απωλέσθη.
15. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών μετατίθεται την 1/10/2021.
2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών μετατίθεται την 12/07/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 400/251/341590/Σ. 4889
(2)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και
προβληματικών περιοχών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση
θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 10).
2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α’ 133).
3. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/08.06.2018 απόφαση
Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’, ως Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας»
(ΑΔΑ:Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).
4. Την υπό στοιχεία 247153α/09. 08. 2019 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).
5. Το υπ’ αρ. 794/09.06.2021 έγγραφο αίτημα του
Υπουργείου Υγείας.
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6. Το υπ’ αρ. 506/14.06.2021 έγγραφο αίτημα του
Υπουργείου Υγείας.
7. Το υπό στοιχεία Φ.400/16/455965/Σ.753/25 Ιουν
2021/ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ).
8. Το υπό στοιχεία Φ.400/EΠ.10621/Σ.1949/28 Ιουν
2021/ΓΕΑ/Β1, αποφασίζουμε:
1. Την τοποθέτηση για την κάλυψη αναγκών, των παρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), ως ακολούθως:
α. Στο Π.Ι. Γαύδου, 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του
Σ.Σμια (ΥΓΙΑ) Καραμπιτιάνη Σπυρίδωνα του Γρηγορίου,
ΣΑ:225/2086/2016 2021 Γ’ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρός Άνευ
Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απόλυσης την
17 Μαΐου 2022.
β. Στο Π.Ι. Οθωνών, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας,
του Στρ (ΥΓ) Φιλινάδα Δημήτριου του Γεωργίου,
ΣΑ:22300172616, 2021 Γ’ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρός Άνευ
Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απόλυσης την
17 Μαΐου 2022.
2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης τους σε αυτές, βάσει των εκάστοτε υπηρεσιακών
αναγκών κατά τα καθοριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 4361/2016.
3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών
θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται
ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.
4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση,
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες,
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό του πιστώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Ι

(3)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον ΜΠΑΙΖΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Πέτρου.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 2/17/2021 καταλογιστικής πράξης
του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε στις 6.7.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, της
παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και
του εδαφίου ζ΄της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/
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2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λαθρεμπορία δεκαοκτώ (18) πακέτων τσιγάρων που διαπιστώθηκε στις 30.7.2014, στις Αχαρνές Αττικής (σχετ. η υπό
στοιχεία 3008/12/396-Α’/30-7-2014 μηνυτήρια αναφορά
του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών), και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως
άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ
λεπτών (63,88 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 7,36 €, Φ.Π.Α.
12,96 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 43,56 € (Πάγιος
Ε.Φ.Κ. 29,70 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 13,86 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ΜΠΑΙΖΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
Πέτρου και της Ισμήνης, γεν. στις 26.6.1963 στην Αθήνα,
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πρώην κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Βατατζή αρ. 57, και
νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ’ αρ. ΑΜ635235
Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 024370183, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
150 του ν. 2960/2001, το οποίο 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02030170907210004*

