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1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» με έδρα στην 
Πολιτεία Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιή-
θηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 
στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλό-
γους.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 34/19/2020/
16-01-2020 καταλογιστική πράξη του Προϊστα-
μένου του Τελωνείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1052/27.03.2020 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 71481 (1)

Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» με έδρα στην 
Πολιτεία Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιή-
θηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως 

εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» 
(Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συ-
μπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Α΄ 312) 
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1
αυτού.

3. Το π.δ 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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5. Την υπ΄ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΙΞ465ΧΙ8-931) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Το-
ποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Την υπ΄ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξει-
δίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδι-
κασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 
1 του α.ν. 89/1967 "Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλ-
λοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών" όπως ισχύει, 
σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής από-
φασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β΄ 3682).

7. Την υπ΄ αρ. ΙΕ/4488/4667/08-02-2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Εξειδίκευση 
των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρ-
δους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποι-
ήθηκε με το ν. 3427/2005» (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Β΄ 152).

8. Το υπ΄ αρ. 15222/419/05-02-2019 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 
2095882), 30525/878/14-03-2019 (Κωδ. Μην. ΠΣΚΕ 4649) 
και 57121/1309/12-06-2020 (Κωδ. Μην. ΠΣΚΕ 5677) αίτη-
μα της εταιρείας «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» με έδρα 
στην Πολιτεία Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., για εγκατάστα-
ση γραφείου στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

9. Το από 10-01-2019 πιστοποιητικό της Γραμματείας 
της Πολιτείας της Καλιφόρνιας για τη νόμιμη υπόσταση 
της εταιρείας «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» με Αριθμό 
Φακέλου C1517271.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
04-06-2020 (Συνεδρίαση 74), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρείας 
«SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» με έδρα στην Πολιτεία 
της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και κύριο αντικείμενο δρα-
στηριότητας την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα Περιβάλλοντος, 
Υγιεινής και Ασφάλειας.

2. Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα δυνάμει 
της παρούσας, ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή 
υπηρεσιών επεξεργασίας στοιχείων, προς τα κεντρικά 
της εταιρείας στις Η.Π.Α.

Άρθρο 2

1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 
και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισο-
δήματος που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5,00 %).

2. Το ποσοστό κέρδους της παρ. 1 επανεξετάζεται ανά 
πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημα-
ντικά οι συνθήκες της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πο-
σοστού κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση 
ή τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί 
από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επα-
νακαθορισμού αυτού, με τη μελέτη τεκμηρίωσης που 
προβλέπεται στην υπ΄ αρ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (Β΄ 152), 
απόφαση βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.

Άρθρο 3

1. Το γραφείο της εταιρείας «SFS CHEMICAL SAFETY, 
INC.» η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται 
με την παρούσα, υποχρεούται:

α) Nα έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται από αντί-
στοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας.

β) Nα τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επι-
χειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ. 2.

γ) Nα εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό.

δ) Eντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλάδα 
προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4

1. Η εταιρεία «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» είναι υπο-
χρεωμένη:

α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 
δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης 
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω-
μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές 
συμβάσεις για την παροχή από το γραφείο των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) κάθε 
μεταβολή των στοιχείων της όπως η ιθαγένεια και η έδρα 
της, η επωνυμία και νομική της μορφή, το αντικείμενό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31591Τεύχος B’ 3112/28.07.2020

δραστηριότητάς της, η σύνθεση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση και τα λοιπά 
στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου, εντός 50 ημερών το 
αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου (Δ/νση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, 
καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου 
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επι-
κοινωνίας του γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε έτος, το αργότερο εντός ενός 
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δή-
λωσης Φορολογίας Εισοδήματος, στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού), όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία 
του γραφείου της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο 
χρόνο.

Ειδικότερα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και 
σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προ-
ηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του,

- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα,

- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων,
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφορια-

κό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφεί-

ου, η εταιρεία «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» υποχρεού-
ται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), 
υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συ-
νοδευόμενο από την σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της.

Άρθρο 5

1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει, καθώς και των όρων της παρούσας απόφασης, 
επιφέρει την επιβολή κυρώσεων, που συνίστανται σε 
πρόστιμο ή και ανάκληση της χορηγούμενης έγκρισης 
εγκατάστασης του γραφείου, σύμφωνα με το οριζόμενα 
στην υπ΄ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β΄ 3682) απόφαση.

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται, αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «SFS CHEMICAL SAFETY, INC.» στην Ελλάδα, διέπε-
ται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Ι

        Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705 (2)

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 
στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλό-
γους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 

(Α΄ 7) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του 
ν. 3170/2003 (Α΄ 191).

2. Την υπ’ αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουρ-
γού Γεωργίας (Β΄ 640), τις παρ. 4, 11 παρ. 2i και 23 παρ. 4 του 
άρθρου 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», παρ. 2α,
3 και 4 του άρθρου 18 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομο-
σπονδίας», παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 «Καταστατικό Κυ-
νηγετικής Συνομοσπονδίας».

3. Τις υπ’ αρ. 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).», όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά (Α΄ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμη-
σης της Διαφθοράς» (Α΄ 114).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ-
μοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (Α΄ 221).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Το υπ’ αρ. 711/18-06-2020 έγγραφο της Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδας περί «καθορισμού ετήσιας 
συνδρομής των κυνηγών-καθορισμός τελών έκδοσης 
αδειών κυνηγιού για το έτος 2020-2021».
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13. Την σχετική εισήγηση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/61368/1610/
26-06-2020 της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2020-
2021, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών-μελών των 
αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, 
Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των εξήντα πέντε 
(65) ευρώ.

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω 
Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπον-
δίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ως 
ακολούθως:

α. ποσοστό 7,69 % (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται 
στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και

β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται 
στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα, 
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών-με-
λών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το 
Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.

3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό 
Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας 
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία 
έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά πα-
ραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια 
εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται 
να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις 
Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρε-
ούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς 
από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία 
και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής 
τους αρμοδιότητας.

6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί 
Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων 
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ 
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων 
της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομέ-
νων σε αυτές και των δαπανών μισθοδοσίας και απα-
σχόλησης των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και 
του εξοπλισμού τους.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Iουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

(3)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

  Με την υπ’ αρ. 116/15/2020 καταλογιστική πράξη του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε στις 07-07-2020, 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 30 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 17.07.2013 στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 
3008/14/44/18-07-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα) και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα 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 συνο-
λικό ποσό των εκατό ευρώ και πενήντα λεπτών (100,50 €),
εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 10,59 €, Φ.Π.Α. 20,25 
€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 69,66 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 
48,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 21,66 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)ΑΒDUL (ov) MAQID ή MAGID 
του Barek και της Mimina, γεν. το 1987 στο Μπαγκλαντές, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδό Αλκαμένους αρ. 54-56 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 υπό-
κειται 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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(4)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Με την υπ’ αρ. 223/19/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε στις 07-07-2020, 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 Κώ-
δικα", αφορά λαθρεμπορία 350 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 13η.07.2013 στο Ίλιον Αττικής (σχετ. 
η υπ’ αρ. 3008/14/12-γ/14-07-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω 
νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.172,54 €), εκ των οποίων 
Εισαγωγικός Δασμός 123,57 €, Φ.Π.Α. 236,27 € και Ειδικός 
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Φόρος Κατανάλωσης 812,70 € (Πάγιος ΕΦ.Κ. 560,00€ + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 252,70 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)ΑΗΜΕD ή AQEEL SABIR (ov.)
AQEEL ή SABIR HUSSAIN του Sabir Ahmed και της Hafeez 
Bibi, γεν. το 1986 στο Πακιστάν, κάτοχο της με αρ. υποθ. 
ΔΟΥΒΛΙΝΟ 28936, με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις 
κατοικίας την οδό Παρνασίδος υπ’ αρ. 24 στο Περιστέρι, 
την οδό Ναυπάκτου υπ’ αρ. 42 στους Αγ. Αναργύρους 
και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεπτά ευρώ και 
εξήντα δύο λεπτών (3.517,62 €),ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φό-
ρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 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 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(5)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

  Με την υπ’ αρ. 140/15/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε στις 07-06-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ 
των άρθρων 142 του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 112 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 03.08.2013 στο Αιγάλεω (σχετ. η 
υπ’ αρ. 3008/14/39-α/04-08-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του του Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω) και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και 
είκοσι ενός λεπτών (375,21 €), εκ των οποίων Εισαγωγι-
κός Δασμός 39,54 €, Φ.Π.Α. 75,61 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 260,06 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 179,20 € + Ανα-
λογικός Ε.Φ.Κ. 80,86 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ΜΟΗΑΜΜΑD (ov) ASIM του 
Mohammad Anasi και της Shahmaz Bibi, γεν. το 1979 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αιγάλεω, οδό Καποδιστρίου 
υπ’ αρ. 04 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 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 Δικαστη-

ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

I

(6)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

  Με την υπ’ αρ. 374/19/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε στις 07-07-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ 
του άρθρου 142 του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 315 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 24.08.2013 στο Περιστέρι Αττι-
κής (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/29-α/24-08-2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Α΄ Τμήματος Ασφαλείας 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 συ-
νολικό ποσό των χιλίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
εννέα λεπτών (1.055,29 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 111,21 €, Φ.Π.Α. 212,65 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 731,43 € (Πάγιος ΕΦ.Κ. 504,00 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 227,43 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ΑΜΙR (ov) FARHAN του Amir 
και της Rizia, γεν. το 1994 ή 1996 στο Πακιστάν, με αριθμό 
υπόθεσης ασύλου 7825/αρ. ατομ. Φακ. 04/001546280, 
με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις διαμονής, την οδό 
Ανδρέα Παπανδρέου υπ’ αρ. 64 στο Περιστέρι, την οδό 
Ναυπάκτου υπ’ αρ. 42 στους Αγ. Αναργύρους και νυν 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα 
επτά λεπτών (3.165,87 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλο-
γούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 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 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

I

(7)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

  Με την υπ’ αρ. 161/15/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε στις 07-07-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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των παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ 
του άρθρου 142 του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 119 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 16.07.2013 στο Αιγάλεω (σχετ. η 
υπ’ αρ. 3008/14/37-γ/17-07-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του Β΄ Τ.Α. Αιγάλεω), 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 συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και 
εξήντα έξι λεπτών (398,66 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 42,01 €, Φ.Π.Α. 80,33 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 276,32 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 190,40 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 85,92 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ΜΟΗΑΜΜΑD-GAFOUR ή 
FAISAL (ov) FAISAL ή MUHAMMAD του Gafour ή Gafour-
Abdul ή (ov) Abdul (επ.) Ghafoor και της (ov) lqbal (επ.)
Bibi, γεν. το 1984 στο Πακιστάν, κάτοχο του υπ’ αρ. 
5401/1/445-ζ από Ειδικό Δελτίο Αλλοδαπού, κάτοχο του 
υπ’ αρ. ΕΒ8912961 ενεργού διαβατηρίου της χώρας του, 
με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις κατοικίας στο Αιγάλεω 
και στις οδούς, Αλατσατών υπ’ αρ. 08, Καποδιστρίου υπ’ 
αρ. 44, Δωδεκανήσου υπ’ αρ. 19, στην Ελευσίνα, οδό Βενι-
ζέλου υπ’ αρ. 81, στην Αθήνα οδό Στενημάχου υπ’ αρ. 08
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 είσπραξή του υπό-

κειται 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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

Σ    την 34/19/2020/16-01-2020 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσι-
εύθηκε στο 1052/Β’/27.03.2020, στη σελίδα 11114 στην 
δεξιά στήλη, στον στίχο 08, διορθώνεται:

από το λανθασμένο:
«(επ) MATUBBUR (ον) SOHDID ή SOHODID του Jafour 

ή Jafur και της Rasul Dujwu, γεν. την 10.01.1987 στο Πα-
κιστάν, πρώην κάτοικος Αρτεσιανού Καρδίτσας»,

στο ορθό:
«(επ) ALI (ον) ASIF του MUHAMMAD ISAAK και της 

MAJEEDA BIBI, γεν. το 1987 στo Πακιστάν, πρώην κάτοικο 
Αρτεσιανού Καρδίτσας και νυν αγνώστου διαμονής».

  (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
Τελωνείο Αθηνών)   
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*02031122807200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


