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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/86939/
Α5/16.7.2021 απόφασης «Τρόπος υποβολής και
αριθμός δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».

2

Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62
του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή
της από τον ασφαλιστικό φορέα.

3

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας από 6η
πρωινή - 22η ώρα για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Αρχαιολόγων, αποσπασμένο προσωπικό
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Διευθύνσεις και Τμήματα του Μουσείου Ακρόπολης, για το Β’ εξάμηνο του 2022, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των παρ. Α-Β του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.

4

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253.2/80350/A5
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/86939/
Α5/16.7.2021 απόφασης «Τρόπος υποβολής και
αριθμός δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4Δ και της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 4 και 11 αντίστοιχα
του ν. 4777/2021 (Α’ 25),

Αρ. Φύλλου 3474

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
γ) του άρθρου 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. Την υπό στοιχεία Φ.253.2/86939/Α5/16.7.2021
υπουργική απόφαση «Τρόπος υποβολής και αριθμός
δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου» (Β’ 3126).
3. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Κανονισμός
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/310/78912/Β1/28-6-2022
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με την οποία δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/86939/
Α5/16.7.2021 υπουργικής απόφασης «Τρόπος υποβολής και αριθμός δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου», ως
ακολούθως:
Άρθρο Μόνο
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1
της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (υπό στοιχεία Κ5/160259/
8.12.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ
του Υ.ΠΑΙ.Θ. , όπως εκάστοτε ισχύει), η διαδικασία επιλογής της περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ως άνω
κανονισμού για το 10% επιπλέον των θέσεων επί της
εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας κάθε τμήματος
γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης».
2. Η φράση που βρίσκεται εντός της πρώτης παρένθεσης στην παρ. 3 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«(υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ. , όπως εκάστοτε ισχύει)».
3. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα
ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία
επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος
απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία
που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή
τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την ιδιότητα της ειδικής περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
Κ5/160259/8.12.2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως εκάστοτε ισχύει, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για
τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της
υποψηφίου/ας».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 61579
(2)
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62
του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή
της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του του άρθρου 62 του ν. 4886/2022
«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες
διατάξεις» (Α’ 12),
β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

Τεύχος B’ 3474/05.07.2022

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα π..δ. 63/2005 (Α’ 98)
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
ε) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) της υπ’ αρ. οικ. 49876/14967/07-12-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της
ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ»
(Β’ 5497),
θ) της υπ’ αρ.6924/27-01-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης, από τον
κορωνοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της και την
εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/2022»
(Β’ 291),
ι) της υπ’ αρ. 35432/13-04-2022 «Παράταση ισχύος της
ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη
χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή
της από τον ασφαλιστικό φορέα» (Α’ 1820),
2. Την υπ’ αρ. 61325/30-06-2022 εισηγητική έκθεση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, προκαλείται όμως οικονομική επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος της οποίας
δεν δύναται να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από τον
αριθμό των ατόμων που θα κάνουν χρήση αυτής και τις
ήμερες ασθένειας, αποφασίζουμε:
Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 35432/2022 (Β’ 1820)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι από 01-06-2022 και μέχρι την 30η-09-2022,
με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 (Β’ 291) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη
χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή
της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 6809
(3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας από
6η πρωινή - 22η ώρα για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Αρχαιολόγων, αποσπασμένο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Μουσείου Ακρόπολης, για το Β’ εξάμηνο του 2022, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. Α-Β του άρθρου
20 του ν. 4354/2015.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. β και δ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου
8 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ’’ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ’’
και άλλες διατάξεις» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3773/2009 και ισχύει και ιδίως του άρθρου 2 αυτού.
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
420874/07.09.2021 (ΥΟΔΔ 752) απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τον διορισμό των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.
3. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
4. Την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση
παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου
Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Α’ 36).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Τις παρ. Α-Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως έχει τροποποιηθεί με
την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017.
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

34275

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’145).
9. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (Α’ 113).
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/92020/23.7.2008
απόφαση «Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στο Υπουργείο Πολιτισμού που συστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3562/2007» (Γ’ 963).
11. Την υπ’ αρ. 4394/27.05.2019 (ΑΔΑ:Ψ06Λ469ΗΤΟΙΞΑ) απόφαση για την τοποθέτηση αποσπασμένων
υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ σε Διευθύνσεις και Τμήματα του
Οργανισμού (π.δ. 64/2013) του Μουσείου Ακρόπολης.
12. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας από 6η πρωινή - 22η ώρα ανά
μήνα για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Αρχαιολόγων,
αποσπασμένο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε Διευθύνσεις
και Τμήματα του Μουσείου Ακρόπολης για την εύρυθμη
λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης.
13. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του
Μουσείου Ακρόπολης.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται υποχρέωση ποσού ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ
(1.800,00 €) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0261 για την
αμοιβή εργασίας μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας από 6η πρωινή - 22η ώρα
ανά μήνα, για το Β’ εξάμηνο του 2022.
15. Την υπ’ αρ. 6046/16.06.2022 βεβαίωση οικονομικής
επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων για το αποσπασμένο προσωπικό του
ΥΠ.ΠΟ.Α. σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Μουσείου
Ακρόπολης, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022.
16. Το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
17. Την υπ’ αρ. 30ή/2016 - 17.11.2016 Συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης (Β΄ 4048).
18. Τη σχετική απόφαση της υπ’ αρ. 14η/202222.6.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζει για το Β’ εξάμηνο του 2022 τις ώρες για
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης, για δύο (2)
υπαλλήλους κλάδου Π.Ε. Αρχαιολόγων, αποσπασμένο
προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε Διευθύνσεις και Τμήματα
του Μουσείου Ακρόπολης, κατ’ εφαρμογή των παρ. Α-Β
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, ως κάτωθι:
μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας από 6η πρωινή - 22η ώρα ανά μήνα.
2. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις
παρ. Α - Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/
08.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, δεν διενεργούνται κρατήσεις στις αποζημιώσεις του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (υπερωριακή απασχόληση).
4. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 268/16/18/2022 συμπληρωματικής
καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 09/05/2022, σύμφωνα
με τις διατάξεις : της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ.
1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και το
εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001
“Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λαθρεμπορία 150
πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 16/07/2015
στο Περιστέρι, ποσότητα που, εκ παραδρομής, δε λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 268/16/2018
καταλογιστικής πράξης του Τελωνείου Αθηνών (σχετ. η

Τεύχος B’ 3474/05.07.2022

υπ’ αρ. 3008/14/73- Α’/17-07-2015 μηνυτήρια αναφορά
του Α’ Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου
ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
και ενενήντα πέντε λεπτών (548,95 €), εκ των οποίων
Εισαγωγικός Δασμός 69,27 €, Φ.Π.Α. 112,19 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 367,49 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 247,50 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 119,99 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο NAVEED MALIK του
RASHEED και της NASSEM, γεν. 12- 10-1980 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Ροδόπης αρ. 74
και νυν αγνώστου διαμονής, με φερόμενη επαγγελματική έδρα στον Πειραιά, οδός Αγίας Σοφίας αρ. 8-10, με
Α.Φ.Μ. 166708002, κάτοχο του υπό στοιχεία AY9677952
Διαβατηρίου, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων
εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1.646,85 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα
υπό κρίση 150 πακέτα τσιγάρα δασμών και φόρων, σύμφωνα με την 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 στο Φ.Ε.Κ.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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