
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία TITAN ANTEA Cement Sh. Α. προς το Ελ-
ληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., μέσω της θυγατρικής εται-
ρείας της με έδρα την Αλβανία Sideral Sh.p.k προς 
το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία INTRAKAT προς το Ελληνικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Εξωτερικών).

4 Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ 
ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

5 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 
Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχεί-
ων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Tariq Mahmood 
του Rehm(i)at Ali και της Salima Bibi για λαθρε-
μπορία καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MALAJ (επ.) 
SOKRAT (ον.) του Eqerem (ή Ekerem) και της 
Donika για λαθρεμπορία καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Tariq Mahmood 
του Rehm(i)at Ali και της Salima Bibi για λαθρε-
μπορία καπνικών.

9 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOLLA SAYDUR 
του Ahmed Molla και της Tosiron για λαθρεμπο-
ρία καπνικών.

10 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη-
ρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 24041 π.ε./
3-12-2016 απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αφο-
ρά στην ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρ-
μακολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2805/τ.Β΄/22-12-2015.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  

 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 

επωνυμία TITAN ANTEA Cement Sh. Α. προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών). 

 Με την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Α 0002980 ΕΞ2017/22-2-2017
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 
του ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 
499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία TITAN ANTEA 
Cement Sh. Α., σύμφωνα με την οποία προτίθεται να 
καλύψει την ανάγκη σε τσιμέντο που θα απαιτηθεί, για 
την αποκατάσταση του ευρισκόμενου στην Κορυτσά 
«Κτιρίου Σεφέρη», μέχρι την ποσότητα των 120 τόνων 
+/-15% παραδοτέο στο έργο και υπό τον όρο που κα-
θορίζεται με την απόφαση αυτή. 

 Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)  
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 

επωνυμία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., μέσω της θυγατρικής εται-

ρείας της με έδρα την Αλβανία Sideral Sh.p.k προς 

το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών). 

 Με την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Α 0002978 ΕΞ2017/22-2-2017 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, 
όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, 
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώ-
δικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας με 
την επωνυμία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
της με έδρα την Αλβανία Sideral Sh.p.k, σύμφωνα με την 
οποία προτίθεται να καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα 
χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, σύμφωνα με τη μελέτη 
που τους έχει δοθεί και ως την ποσότητα των 10ΜΤ, για την 
αποκατάσταση του ευρισκομένου στην Κορυτσά «Κτιρίου 
Σεφέρη», εκτιμώμενης αξίας περίπου δέκα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000,00 €) ή ενδεχομένως μικρότερης αξίας και 
υπό τον όρο που καθορίζεται με την απόφαση αυτή. 

 Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

(3)  
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την 

επωνυμία INTRAKAT προς το Ελληνικό Δημόσιο 

(Υπουργείο Εξωτερικών). 

 Με την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Α 0002979 ΕΞ2017/22-2-2017
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του 
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», σύμφωνα με την 
οποία προτίθεται να καλύψει τη δαπάνη σε είδος για τη 
διαχείριση της εργολαβίας και την επίβλεψη, για την απο-
κατάσταση του ευρισκόμενου στην Κορυτσά «Κτιρίου Σε-
φέρη», η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (30.000,00 €) ή ενδεχομένως σε μικρότερο ποσό 
και υπό τον όρο που καθορίζεται με την απόφαση αυτή. 

 Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

Αριθ.  ΠΟΛ. 1023 (4)
Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 

άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο 

φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυ-

γικής κρίσης .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 

2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), όπως ισχύουν μετά την 

τροποποίηση τους με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 51/3-4-2016):

α. των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7,
β. της παραγράφου 2 του άρθρου 9 καθώς και την 

παράγραφο 5 του άρθρου 73 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 
Α΄51/3-4-2016).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696/ 
15.11.2016) “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.

3. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και των προ-
ϋποθέσεων για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
των διατάξεων που προβλέπουν την απαλλαγή από την 
καταβολή ΦΠΑ των υποκειμένων στο φόρο που διαθέ-
τουν αγαθά και υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την 
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη μη κα-
ταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που πα-
ραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλ-
λάγματος για την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν 
προκύψει λόγω της προσφυγικής κρίσης, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), 
όπως θεσπίστηκαν με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται ως:
α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, 

που παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες άνευ 
ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
προσφύγων.

β. «Αποδέκτες» των αγαθών και των υπηρεσιών, τα κα-
τονομαζόμενα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της πε-
ρίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα 
ΦΠΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) που διαθέτουν περαιτέρω 
τα εν λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες για την κάλυψη των 
αναγκών των προσφύγων.

2. Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι τα αγαθά και οι υπη-
ρεσίες που διατίθενται άνευ ανταλλάγματος να προο-
ρίζονται για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που 
εισρέουν και φιλοξενούνται στη χώρα μας.

3. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσε-
ται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την 
ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο 
παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης 
των υπηρεσιών, αντίστοιχα.

4. Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον την περιγραφή του είδους και της ποσό-
τητας των αγαθών που διατίθενται και του είδους και 
ενδεχομένως της διάρκειας των υπηρεσιών που παρέ-
χονται, την ημερομηνία πραγματοποίησης της δωρεάν 
διάθεσης τους, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του 
αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, όπως επωνυμία, 
ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερο-
μηνία υπογραφής.
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5. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγ-
ματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται 
και στα τρία αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέ-
κτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής, ένα αντίτυπο 
παραδίδεται στον αποδέκτη και το τρίτο αποστέλλεται 
άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην περίπτωση που αποδέκτες είναι το Υπουργείο Με-
ταναστευτικής Πολιτικής ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή πα-
ροχής/λήψης των υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν.

6. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και υπη-
ρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του 
πρωτοκόλλου παράδοσης /παραλαβής αγαθών ή πα-
ροχής/λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται 
από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) η 
διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. Επίσης, οι αποδέκτες 
οφείλουν να τηρούν κατάσταση, στην οποία θα κατα-
χωρούν τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) 
που έλαβε χώρα η περαιτέρω διάθεση στους πρόσφυγες 
των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την ποσότητα και 
το είδος των αγαθών και το είδος και την ενδεχόμενη 
διάρκεια των υπηρεσιών που διατέθηκαν.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για πράξεις που πραγ-
ματοποιούνται από 01.12.2015 και εφεξής.

Πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας, ενήργησαν ως δωρητές κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της παρούσας, οφείλουν εντός 60 ημερών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να γνω-
στοποιήσουν υπό μορφή κατάστασης, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις σχετικές συναλλαγές 
κατά είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητας, ημερ/νίας 
και στοιχείων δωρητή και αποδέκτη. Πέραν τούτου δεν 
έχουν άλλη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

Αριθ.  ΠΟΛ. 1026 (5)
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 

Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχεί-

ων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την πα-

ράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31.12.2013).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

3. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

4. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), 
όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

6. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2016, δεδομένων 
των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά 
την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής και του όγκου 
εργασίας που απαιτείται, σε συνδυασμό με τις λοιπές 
φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η 
υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 
7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορο-
λογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευ-
ταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 
2016, οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ 
και γ΄ υποβάλλονται μέχρι και 31/03/2017».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

(6)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Tariq Mahmood 

του Rehm(i)at Ali και της Salima Bibi για λαθρε-

μπορία καπνικών .

 Δυνάμει της υπ’ αριθ. 104/15/2017 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 1911.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ 
του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφο-
ρά λαθρεμπορία 70 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώ-
θηκε την 15.11.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
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3008/14/20/16-11-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Πατησίων), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 
και πενήντα ενός λεπτών (234,51 €), εκ των οποίων Ει-
σαγωγικός Δασμός 24,72 €, Φ.Π.Α. 47,25 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 162,54 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 112,00 € 
+Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 50,54 €).

2. Επιβλήθηκε στον Tariq Mahmood του Rehm(i)at Ali 
και της Salima Bibi, γεν. το 1980 στο Πακιστάν, πρώην 
κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Ζώνης αρ. 110, και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158264484, κάτοχο του με αρ. 
123538 Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πολλα-
πλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 150 § 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   

Ι

(7)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MALAJ (επ.) 

SOKRAT (ον.) του Eqerem (ή Ekerem) και της 

Donika για λαθρεμπορία καπνικών .

 Δυνάμει της υπ’ αριθ. 407/15/2017 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 1911.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ του 
ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λα-
θρεμπορία 7,750 κιλών καπνού, που διαπιστώθηκε την 
1815.2014 στο Περιστέρι Αττικής (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
3008/14/47-α΄/19-5-2014 μηνυτήρια αναφορά του Α΄ 
Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε 
ευρώ (2.165,00 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
513,54 €, Φ.Π.Α. 437,03 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 1.214,43 €.

2. Επιβλήθηκε στον MALAJ (επ.) SOKRAT (ον.) του 
Eqerem (ή Ekerem) και της Donika, γεν. το έτος 1969 
στην Αλβανία, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, 
οδός Καλλιδρόμου αρ. 13, και νυν αγνώστου διαμονής, 
κάτοχο του με αρ. Β16166723 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 
068305291, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού έξι χι-
λιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (6.495,00 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 150 § 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   

Ι

(8)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Tariq Mahmood 

του Rehm(i)at Ali και της Salima Bibi για λαθρε-

μπορία καπνικών .

 Δυνάμει της υπ’ αριθ. 103/15/2017 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 1911.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ του 
ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λα-
θρεμπορία 51 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 
18η.6.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/12-
α΄/19-6-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφα-
λείας Πατησίων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (170,86 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
18,01 €, Φ.Π.Α. 34,43 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
118,42 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 81,60 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 36,82 €).

2. Επιβλήθηκε στον Tariq Mahmood του Rehm(i)at Ali 
και της Salima Bibi, γεν. το 1980 στο Πακιστάν, πρώην 
κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Ζώνης αρ. 110, και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158264484, κάτοχο του με αρ. 
123538 Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πολλα-
πλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 150 § 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..  

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

   (9)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOLLA SAYDUR 

του Ahmed Molla και της Tosiron για λαθρεμπο-

ρία καπνικών .

 Δυνάμει της υπ’ αριθ. 545/12/2017 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 1911.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
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άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ 
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά 
λαθρεμπορία 22 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 718.2012 στην Κυψέλη Αττικής (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
1057/9/6-α΄/8-8-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Κυψέλης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
τριών λεπτών (72,73 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 7,89 €,
Φ.Π.Α. 14,69 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 50,15 € 
(Πάγιος Ε.Φ. Κ. 8,96 € + Αναλογικός Ε.Φ. Κ. 41,19 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 § 
1 του ν. 2960/01, το οποίο κατά την είσπραξή του υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό επτακοσί-
ων πενήντα ευρώ (750,00 €) επιμερίστηκε στον MOLLA 
SAYDUR του Ahmed Molla και της Tosiron, γεν. το 1983 
στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας 
Ζώνης αρ. 124, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
153302209, κάτοχο του με αρ. 77016 ειδικού δελτίου 
πολιτικού πρόσφυγα υπό αναγνώριση.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   

Ι

 Αριθ. 10014/3735 (10)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργί-

ας υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/
27-12-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/
07-06-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/A/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/2015) «Εκδημοκρατι-

σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής πα-
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 582/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες 
του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, του 
προσωπικού στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης, για την καλύτερη διενέργεια της αποκομιδής 
απορριμμάτων των τριών πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, 
Βουλιαγμένης.

β) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και τις 
Κυριακές και τις ημέρες αργίας,του προσωπικού στην 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την φύλαξη 
και για τον συνεχή καθαρισμό των δασικών περιοχών 
του Δήμου για την αποφυγή πυρκαγιών.

γ) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και τις 
Κυριακές και τις ημέρες αργίας,του προσωπικού στην Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού για τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιούνται καθώς και για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες.

δ) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και τις 
Κυριακές και τις ημέρες αργίας,του προσωπικού στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την λειτουργία του 
συνεργείου επισκευής οχημάτων για την υποστήριξη του 
πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου 
να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση & περισυλλογή σε 
περίπτωση απρόσμενης βλάβης ή ζημιάς εντός και εκτός 
ορίων του Δήμου.

ε) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και τις 
Κυριακές και τις ημέρες αργίας,του προσωπικού στο Αυ-
τοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Υπηρεσίας Πρασί-
νου, για την φύλαξη και για τον συνεχή καθαρισμό των δα-
σικών περιοχών του Δήμου για την αποφυγή πυρκαγιών.

στ) 12ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και 
τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, του προσωπικού στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου από 
08.00 έως 20.00.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 323.252,12 € περίπου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού 2017 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 
10.6012.001, 10.6022.001, 15.6012.001, 20.6012.001, 
20.6022.001, 20.6042.001, 25.6012.001, 35.6012.001, 
35.6022.001, 40.6012.001, 45.6012.001 ανάλογη δε δα-
πάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει 
τους ίδιους κωδικούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   
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   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
  (11)  

 Στην υπ’ αριθ. 24041 π.ε./3-12-2015 απόφαση του Πρύ-
τανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που αφορά στην ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακο-
λογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2805/τ.Β΄/22-12-2015, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ο κάθε μεταπτυχιακός φοι-
τητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυ-

χώς σε 17 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS».

στο ορθό:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ο κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε 16 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) και να εκπονήσει τη μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 
30 ECTS». 

 (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης)  
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*02009432103170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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