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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Tροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν
σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική
δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066).

2

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για
τον σχεδιασμό πιλοτικού προγράμματος οικονομικά προσιτής κατοικίας.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον RASOOL (επ.)
SHAHID (όν.) του GHULAM RASOOL και της SUGRA
ΒΙΒΙ, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAUF (επ.)
KHAWAR (όν.) του ABDUL και της RUKSHANA, για
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMAD (επ.)
WAG AS (όv.) του BASHIR AHMAD και της RANI
BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6

Επιβολή πολλαπλών τελών στον NEGURA (επών.)
ΙΟΑΝ (όν.) του NIKOLAI-ARCHP και της OLTEA, για
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104186
(1)
Tροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε
εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται
στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 «Επεν-

Αρ. Φύλλου 4486

δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,
β. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα
και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ» (Β’ 4066).
2. Την υπ’ αρ. 98511/9.9.21 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία
η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ.
90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που
αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο
Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), ως εξής:
«Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου
2021, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4 που τίθενται σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2022».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. οικ. 1131
(2)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για
τον σχεδιασμό πιλοτικού προγράμματος οικονομικά προσιτής κατοικίας.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Την υπό στοιχεία 52253/20.7.2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων» (ΥΟΔΔ 565).
6. Τις υποδείξεις των φορέων για τον ορισμό των εκπροσώπων τους.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το
σχεδιασμό πιλοτικού προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1) Γεώργιο Σταμάτη του Αναστασίου, με ΑΔΤ
ΑΜ 094267, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, τακτικό μέλος, ως
Πρόεδρο,
2) Χριστίνα Μαραθού του Σταματίου, με ΑΔΤ Ξ 136972,
υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ 017879, Προϊσταμένη
του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης,
3) Στέλιο Καμπουρίδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ
ΑΝ 142931, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της
Φτώχειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κοτρώτσου Χριστίνα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ 050144,
υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,
4) Μιχαήλ Κούπκα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 931076,
Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης,
ως τακτικό μέλος,
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5) Ανδρέα Καραδάκη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΜ 696448,
υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παπαστέργιο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ 932387, Προϊστάμενο του Αυτοτελούς
Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
6) Συμέλα Σπυρίδου του Στέφανου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΖ 64905, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή τον Κατσούλη Ιωάννη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΝ 739719, Προϊστάμενο του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
7) Μαρία Καραγιάννη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΝ 230854,
Πρόεδρο Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Σίμο Δανιηλίδη του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΝ 216651, Αντιπρόεδρο Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
(ΜΑΘ) Α.Ε.,
8) Μερίτς Όζγκουνες του Αχμέτ, με ΑΔΤ (Βελγίου) 5922294828, υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης της ΜΑΘ Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Λάζαρο Παναγιωτίδη του Αλεξάνδρου,
με ΑΔΤ 349275, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΜΑΘ Α.Ε.,
9) Δάφνη Χατζηανατωνίου του Ανέστη, με ΑΔΤ ΑΜ
254028, υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης της ΜΑΘ Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Νικόλαο Ξηροφώτο του Θωμά, με ΑΔΤ
ΑΚ 422056, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της ΜΑΘ Α.Ε.,
10) Μελπομένη Δασκαλάκη του Στυλιανού, με ΑΔΤ
ΑΗ 089425, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων,
11) Παντελή Κυπραίο του Παύλου, με ΑΔΤ Ξ 365890,
Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης του Δήμου Αθηναίων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Γεώργιο Παντελιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΝ 005531, στέλεχος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.),
12) Παναγιώτη Ψαθά του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΜ
114416, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης και
Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του
Δήμου Αθηναίων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Ιωάννη Κυριαζή του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 095831, στέλεχος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.),
13) Αθανάσιο Αντωνίου του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Χ
926655, Εμπειρογνώμονας,
14) Σταυρούλα Σμυρνή του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ
039805, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 039805, αποσπασμένη Υπάλληλο
στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία και
υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του πιλοτικού
προγράμματος οικονομικά προσιτής κατοικίας στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης έως την 28/02/2022.
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Οι συνεδριάσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται
εντός ωραρίου εργασίας και τα μέλη της δεν λαμβάνουν
χρηματική αποζημίωση.
Οι συνεδριάσεις της Ομάδας μπορούν να πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Ο Πρόεδρος της Ομάδας δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους Φορέων και ειδικούς εμπειρογνώμονες για την επικουρία του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον RASOOL (επ.)
SHAHID (όν.) του GHULAM RASOOL και της
SUGRA ΒΙΒΙ, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 137/2015/26-10-2020 (MRN: 20
GRYK19020000214-1) πράξη του Προϊστάμενου του
Τελωνείου Ηρακλείου, ο RASOOL (επ.) SHAHID (όν.)
του GHULAM RASOOL και της SUGRA ΒΙΒΙ, υπήκοος
Πακιστάν, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΗ09801442 Διαβατηρίου Πακιστανικών Αρχών, με ΑΦΜ 159217929 (Δ.Ο.Υ.
Ηρακλείου), νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ’ αρ.
1507/21/1940246/22-09-2021 εγγράφου του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων
119Α, 142 και 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή
του, σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια (41.400) τεμάχια
τσιγάρα, 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, και
επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/
2001 ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, δηλαδή του επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος
ύψους είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ
και σαράντα επτά λεπτών (3 x 7.575,49 = 22.726,47 €),
πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την 26-10-2020.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
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Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAUF (επ.)
KHAWAR (όν.) του ABDUL και της RUKSHANA,
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 320/2019/26-08-2021 (MRN: 21
GRYK19020000189-3) πράξη του Προϊστάμενου του
Τελωνείου Ηρακλείου, ο RAUF (επ.) KHAWAR (όν.) του
ABDUL και της RUKSHANA, υπήκοος Πακιστάν, κάτοχος
του υπ’ αρ. 0880519 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, με ΑΦΜ 172332613 (Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ’ αρ. 1507/21/1940246/
22-09-2021 εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142 και
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του, χίλια τριακόσια εξήντα (1.360) τεμάχια τσιγάρα και δέκα πέντε
χιλιάδες εξακόσια (15.600) γραμμάρια καπνού, άνευ
της προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου,
στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν
καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα
καπνικών δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/
2001 ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, δηλαδή του επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος
ύψους δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και
εννέα λεπτών (3 x 4.064,03 = 12.192,09 €), πλέον τελών
χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την 26-08-2021.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMAD (επ.)
WAG AS (όv.) του BASHIR AHMAD και της RANI
BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 2/2018/28-07-2021 (MRN: 21
GRYK19020000162-8) πράξη του Προϊστάμενου του
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Τελωνείου Ηρακλείου, ο AHMAD (επ.) WAGAS (όν.) του
BASHIR AHMAD και της RANI BIBI, γεννηθείς την 01-011990 στο Πακιστάν, υπήκοος Πακιστάν, κάτοχος του
υπ’ αρ. 579860 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, με
ΑΦΜ 171943555 (Δ.Ο. Υ. Ηρακλείου), νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ’ αρ. 1507/21/1940246/22-09-2021
εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142 και 155,του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς
κατελήφθη να έχει στην κατοχή του, από κοινού με τον
συνυπαίτιο αυτού, δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (18.940) τεμάχια τσιγάρων και εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (9.750) γραμμάρια καπνού, άνευ της
προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης
και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε
βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 ύψους
τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που
αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, δηλαδή του επιβλήθηκε αλληλεγγύως με τον συνυπαίτιο
και εις ολόκληρον πολλαπλό τέλος ύψους δέκα οκτώ
χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών
(3 x 6.020,64 = 18.061,92 €), πλέον τελών χαρτοσήμου
(Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), από το οποίο επιμερίζεται στον
καθ’ ου ποσό ύψους εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ και
ενενήντα έξι λεπτών (9.030,96 €), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), ήτοι συνολικά ποσό εννέα
χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα
λεπτών (9.247,70 €).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την
28/07/2021.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Τεύχος B’ 4486/29.09.2021

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον NEGURA (επών.)
ΙΟΑΝ (όν.) του NIKOLAI-ARCHP και της OLTEA, για
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 29/2017/30-12-2020 (MRN: 20
GRYK19020000283-7) πράξη του Προϊστάμενου του
Τελωνείου Ηρακλείου, ο NEGURA (επών.) ΙΟΑΝ (όν.)
του NIKOLAI-ARCHP και της OLTEA, υπηκόου Ρουμανίας, γεννηθέντα στις 14/09/1968 στη Ρουμανία,
κατόχου του υπ’ αρ. Δελτίου Διαβατηρίου 15355667/
19-10-2009 Ρουμανικών Αρχών, ισχύος έως 19/10/2019,
και άνευ ΑΦΜ, νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ’ αρ.
1057/9/84-βV28-10-2016 εγγράφου του Αστυνομικού
Τμήματος Μοιρών, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων
119Α, 142 και 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του, πεντακόσια είκοσι τεμάχια (520 τμχ.) τσιγάρα,
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, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο
πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001
ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου, δηλαδή του
επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%)
και ΟΡΑ (0,4%).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την
30/12/2020.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τη παρ.
5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
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