
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση αποδοχής δωρεάς ενός φορτηγού αυτο-
κινήτου στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας. 

2 Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού αυτοκινήτου 
στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής ερ-
γασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική 
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

11 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

12 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

13 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

14 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

15 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

16 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

17 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

18 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MURTAZA (επ.) 
SAQIB (ον.) του MUHAMMAD για λαθρεμπορία 
καπνικών προϊόντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

19 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία 
Α. 1118/26-5-2021 απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 2226).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Έγκριση αποδοχής δωρεάς ενός φορτηγού αυτο-

κινήτου στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας.  

   Με την υπ’ αρ. 12359/17-5-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του 
ν. 4662/2020 (Α΄ 27), του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), του π.δ. 
83/2019 (Α΄ 121), του π.δ. 37/2020 (Α΄ 65), της υπ’ αρ. 
1673/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της 
άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα Πολιτικής Προστασί-
ας από τον ασίας του Πολίτη στον Υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων» (Β΄ 1070) και κατό-
πιν της από 16-4-2021 επιστολής του Γενικού Διευθυντή 
της F και M FEED M.I.K.E. προς τον Υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, εγκρίνεται η απο-
δοχή δωρεάς ενός φορτηγού αυτοκινήτου μάρκας FORD 
RANGER RAP CAB XTL 2.0 170PS 4X4 Diesel με μηχανικό  
κιβώτιο καθαρής αξίας 39.900 €, για την κάλυψη των 
αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου, από την F και M 
FEED M.I.K.E, με χρεοπίστωση σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Ο Υφυπουργός 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού αυτοκινήτου 
στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

   Με την υπ’ αρ. 12362/17-5-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4662/ 
2020 (Α΄ 27), του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), του π.δ. 83/2019 
(Α΄ 121), του π.δ. 37/2020 (Α΄ 65), της υπ’ αρ.   1673/2020 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρ-
μοδιοτήτων για θέματα Πολιτικής Προστασίας από τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στον Υφυπουργό Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων» (Β΄ 1070) 
και κατόπιν της από 20-4-2021 επιστολής του Νόμιμου 
Εκπροσώπου και Διαχειριστή της BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ 
ΑΕΒΕ προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, εγκρίνεται η αποδοχή δωρεάς ενός 
φορτηγού αυτοκινήτου μάρκας FORD RANGER RAP CAB 
XTL 2.0 170PS 4X4 Diesel με μηχανικό κιβώτιο καθαρής 
αξίας 39.900,00€, για την κάλυψη των αναγκών της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια 
της αντιπυρικής περιόδου, από την BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ 
ΑΕΒΕ, με χρεοπίστωση σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Ο Υφυπουργός
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 8857  (3)
     Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής ερ-
γασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενι-
κή Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 

μηεξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α΄ 176),

β) των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδομών και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» (Α΄139),

γ) του άρθρου 6 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρο-
νιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α΄ 247),

δ) του άρθρου 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 (Α΄ 133)

ε) της παρ. 5.1 του άρθρου 2 του π.δ.  81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-

ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 18 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» (Α΄139).

2. Τις υπ’ αρ. 85979/22-11-2019 και 85980/22-11-2019 
κοινές αποφάσεις των Υφυπουργών Οικονομικών και 
Προστασίας του Πολίτη «Αρμοδιότητες της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης και των υποκείμενων αυτής οργανικών 
μονάδων επιπέδου Διευθύνσεων και νέων Τμημάτων» 
(Β΄4409) και «Αρμοδιότητες και στελέχωση υποκείμενων 
οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρι-
σης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων», 
αντίστοιχα.

3. Την παρ. 2 περ. η΄ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12-9-2019 απόφασης του Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Γενική Γραμμα-
τέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β΄3470).

4. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για έως εξήντα έξι (66) υπαλλήλους 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής 
για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών των παρακάτω Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της, για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να 
καλυφθούν κατά το υποχρεωτικό ωράριο, ως εξής:

Α) Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ειδι-
κότερα για: 

1) Το Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
Π.Δ.Ε. για την εκκαθάριση των εκκρεμών δαπανών των 
ετών 2016 - 2019 που περιήλθαν στην Υπηρεσία από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και 

α) εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, των οποίων επεί-
γει η εκκαθάριση εντός εύλογου χρόνου, καθώς γίνεται 
εντόκως, 

β) του συνόλου των δαπανών συντήρησης εξοπλισμού 
των Καταστημάτων Κράτησης που γινόταν από το Ταμείο 
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και περιήλθε στην Υπηρεσία, 
με την επιπλέον επισήμανση ότι το προσωπικό εξακο-
λουθεί και βρίσκεται σε στάδιο εκπαίδευσης.

2) Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών και Πρόσθετων 
Αμοιβών Τακτικών Υπαλλήλων και 

3) Το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Κρατι-
κών Ενισχύσεων, Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών 
Θεμάτων, λόγω του ελλιπούς αριθμού υπηρετούντων 
υπαλλήλων σε σχέση με τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο των 
εργασιών.

Β) Της Διεύθυνσης Προμηθειών και ειδικότερα για: 
1) Το Τμήμα Προμηθειών, για την προμήθεια ειδών/

υπηρεσιών αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και των 
Καταστημάτων Κράτησης, για τον έλεγχο της διαδικα-
σίας και την κύρωση των πρακτικών των διαγωνισμών 
αρτοτροφοδοσίας που διενεργούνται από τα Καταστή-
ματα Κράτησης και 
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2) Το Τμήμα Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων, για 
τον έλεγχο των μηνιαίων διαχειριστικών στοιχείων ετών 
2017 - 2020, για τη βεβαίωση των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών και εσόδων, για την έκδοση των εντολών πλη-
ρωμής σε βάρος του ειδικού λογαριασμού των Κεφαλαί-
ων Εργασίας Κρατουμένων (Κ.Ε.Κ.) και για την επικείμενη 
επεξεργασία των γεωργικών προϋπολογισμών εκμετάλ-
λευσης της γεωργικής χρήσης 2021 - 2022, προκειμένου 
να υποβληθούν στο Συμβούλιο Σωφρονιστικών Υπο-
θέσεων.

Γ) Της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και ειδι-
κότερα για: 

1) το Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, για τη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών που αφορούν στη διοικητική οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και 
τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της, όπως, 
μεταξύ άλλων, 

α. η εισήγηση του τελικού σχεδίου Οργανισμού της 
Γενικής Γραμματείας και του σχεδίου απόφασης για τη 
μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων της, 

β. η διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και 
ενεργειών για την ενίσχυση της στελέχωσης οργανικών 
μονάδων της Γενικής Γραμματείας, 

γ. η διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων υπηρε-
σιακής και πειθαρχικής κατάστασης των υπαλλήλων, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον επείγοντα χαρα-
κτήρα των ως άνω πράξεων και την έλλειψη επαρκώς 
εκπαιδευμένου προσωπικού και 

2) το Τμήμα Γραμματείας, Τεχνικής και Μηχανογραφι-
κής Υποστήριξης για την αποφυγή δημιουργίας εκκρε-
μότητας όσον αφορά στη διακίνηση της εισερχόμενης 
και τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας 
της Γενικής Γραμματείας δεδομένων και των ελλείψεων 
σε πληροφοριακές υποδομές.

Δ) Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κατα-
στημάτων Κράτησης και ειδικότερα για:

1) Το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστι-
κών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής, λόγω του μεγάλου εύρους αρμο-
διοτήτων του Τμήματος που αφορά στην επεξεργασία 
και εισήγηση διοικητικών πράξεων αναφορικά με τους 
4.004 περίπου υπηρετούντες υπαλλήλους των Κατα-
στημάτων Κράτησης, όπως καταχώρηση πάσης φύσε-
ως υπηρεσιακών μεταβολών στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων, έλεγχος δικαιολογητικών για αναγνώριση 
προϋπηρεσίας μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, ανανέωση 
των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου υπαλλήλων του κλάδου Δ.Ε. Φύλαξης της με αρ. 
6Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, έκδοση πιστοποιητικών 
υπηρεσιακών μεταβολών μεγάλου αριθμού υπαλλήλων 
αναφορικά με την κινητικότητα κ.λπ., έκδοση αποφά-
σεων διορισμού τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τ.Ε. 
και Π.Ε. διάφορων κλάδων/ειδικοτήτων μετά την έκδο-
ση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. 6Κ/2018 
προκήρυξης του ΑΣΕΠ, τη σύνταξη απόφασης και τον 
υπολογισμό για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής 
απασχόλησης εργάσιμων ημερών και νυχτερινής και 
ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 
υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, διαδικασίες 
για την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Οργανογράμματος 
των Καταστημάτων Κράτησης, σε συνδυασμό με την 
υποστελέχωση του Τμήματος αναλογικά με τον όγκο 
εργασίας με τον οποίο είναι επιφορτισμένοι οι υπάλλη-
λοι, και 

2) Το Τμήμα Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης 
και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, με 
δεδομένα ότι: 

α) οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι σε πολύ μεγάλο 
βαθμό σύνθετες, χρονοβόρες και σοβαρές και τακτικά 
απαιτούνται κατεπείγουσες ενέργειες, προκειμένου να 
τηρηθούν προθεσμίες που ορίζονται από την κείμενη 
εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, 

β) η φύση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος προϋπο-
θέτει συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, καθώς και με δικαστικές και αστυνομικές Αρχές 
της Ελλάδας και της Αλλοδαπής, στα αιτήματα των οποί-
ων είναι σημαντική η εκ μέρους της Υπηρεσίας άμεση 
ανταπόκριση, 

γ) συχνά απαιτούνται πολλές διοικητικές ενέργειες 
χειρισμού αντικειμένων, οι οποίες δεν άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του Τμήματος, πλην όμως δεν περιγρά-
φονται με σαφήνεια στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων κανενός 
Τμήματος της Υπηρεσίας, 

δ) τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω της πανδημίας 
που πλήττει τη χώρα και κατά συνέπεια των μέτρων που 
συνεχώς λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού COVID - 19, ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα 
που αφορούν τη διασφάλιση της υγείας στα Καταστή-
ματα Κράτησης, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο της αρ-
μοδιότητας του Τμήματος.

Ε) Της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής και ει-
δικότερα για το Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαί-
δευσης Κρατουμένων λόγω: 

α) των διευρυμένων αρμοδιοτήτων και των αναγκών 
του Τμήματος που σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης 
κρατουμένων, όπως, μεταξύ άλλων, ζητημάτων λειτουρ-
γίας εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης, 
υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, απασχόλη-
σης και κατάρτισης για τους κρατούμενους κ.α., 

β) της μείωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του 
Τμήματος σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ροή των 
εργασιών του και 

γ) της ανάγκης επικοινωνίας με υπηρεσίες (Καταστή-
ματα Κράτησης, Υπουργεία, άλλους φορείς) αναφορικά 
με αντικείμενα που χειρίζεται το Τμήμα που ενδέχεται να 
προκύψει και πέραν του καθορισμένου ωραρίου.

ΣΤ) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κρά-
τησης και ειδικότερα για: 

1) Το Τμήμα Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και 
Θεμάτων Μεταγωγών, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
κείμενης σωφρονιστικής νομοθεσίας στα τριάντα τέσ-
σερα (34) Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στο 
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Ι.Α.Α.Α.Β.) και 
επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που άπτονται της 
εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο 
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αυτό, δέχεται, μεταξύ άλλων, επί καθημερινής βάσεως, 
πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων μεταγωγής κρατουμέ-
νων, εισόδου επισκεπτών (συλλόγων, επιστημονικών 
φορέων, εθελοντών κ.α.) στα Καταστήματα Κράτησης, 
ενώ παράλληλα, διαχειρίζεται εκκρεμή σχετικά αιτήματα 
και ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.

2) Το Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου και Ειδικών Θεμάτων 
Υπαλλήλων, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τον πειθαρχι-
κό έλεγχο του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτη-
σης και επιπλέον τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της εκπαίδευσης του σωφρονιστικού 
προσωπικού, την τοποθέτηση και κατανομή όλων των 
κατηγοριών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευ-
θύνης των Καταστημάτων Κράτησης, του Ι.Α.Α.Α.Β. και τη 
Διεύθυνση της Σχολής Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και 
της Σχολής Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Σε συν-
δυασμό με το γεγονός της υποστελέχωσης των Τμημά-
των της Διεύθυνσης και της παράλληλης απασχόλησης 
ορισμένων εκ των υπαλλήλων της σε επιτροπές, συμβού-
λια κ.λπ., καθίσταται επιτακτική η ανάγκη απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης όλων των υπαλλήλων των 
υποκείμενων μονάδων αυτής, συμπεριλαμβανομένων 
των Προϊσταμένων της, καθώς και του Προϊσταμένου 
της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.

Ζ) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και ειδικότερα 
για: 

1) το Τμήμα Σχεδιασμού Μέτρων Ασφαλείας και 
2) το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων, λόγω της φύσης 

του αντικειμένου εργασίας της Διεύθυνσης, που σχε-
τίζεται με την ασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων 
των Καταστημάτων Κράτησης και με σκοπό την άμεση 
ανταπόκριση στις ανάγκες διαχείρισης ζητημάτων που 
άπτονται της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης, 
για τα οποία κρίνεται επιτακτική απογευματινή υπερω-
ριακή απασχόληση του συνόλου των υπαλλήλων αυτής.

Η) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου 
να γίνει καταγραφή και σχεδιασμός του συνόλου των συ-
στημάτων εποπτείας και ασφαλείας των Καταστημάτων 
Κράτησης Δομοκού, Μαλανδρίνου και Τρικάλων.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στο ποσό των σα-
ράντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
(45.936,00 €) περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000.

6. Το υπ’ αρ. 8840οίκ/21-5-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Εκκαθάρισης Αποδοχών και Πρόσθετων Αμοιβών Τακτι-
κών Υπαλλήλων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής σχετικά με τον προϋπολογι-
σμό δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης.

7. Το υπ’ αρ. 7823/24-5-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων «Βε-
βαίωση πιστώσεων για έκδοση απόφασης», σχετικά 
με την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον 
ΑΛΕ:2120201001 (Αποζημίωση για υπερωριακή απασχό-
ληση ενιαίου μισθολογίου), στον Ε.Φ. 1047.204.0000000, 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του φορέα μας, οικονο-
μικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση μέχρι εξήντα έξι (66) υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό δι-
άστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
31-12-2021 και μέχρι 7.920 (επτά χιλιάδες εννιακόσιες εί-
κοσι) ώρες συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυν-
σης θα κατανέμει τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους 
των Υπηρεσιών του και θα περιγράφει το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι 
Προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγμα-
τοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και 
για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. 

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Η Γενική Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ι

(4)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ' αρ. 454/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 6-5-2021) της Προϊσταμένης 
του Α' Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον (επ.) IQBAL 
(ov) HASSAN του MOHAMMAD και της RUQSANA γεν. 
6-10-1984, αγνώστου διαμονής, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 1.500,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 30,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 6,00
ΣΥΝΟΛΟ    = 1.536,00
(χίλια πεντακόσια ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (93 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α’, 
β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 152 του ν. 2960/2001. 

 Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  

Ι

(5)
  Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ' αρ. 447/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 6-5-2021) της Προϊσταμένης 
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον (επ.) SYED 
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(ov) MAHMOOD του GLAMER RESIL και της HAMIDA BEG 
γεν. 1-6-1971, αγνώστου διαμονής, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 2.130,84
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 42,62
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 8,52
ΣΥΝΟΛΟ  = 2.181,98
(δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και ενενήντα 

οκτώ λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών (150 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(6)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ' αρ. 446/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 6-5-2021) της Προϊσταμένη 
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον (επ.) ALI 
(ov) SHAN του RAZZAQ και της SHAMEEM γεν. 1-1-1998, 
αγνώστου διαμονής, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 3.728,94
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 74,58
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 14,92
ΣΥΝΟΛΟ  = 3.818,44
(τρεις χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα 

τέσσερα λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών (350 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 152 του ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(7)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών .

   Με την υπ' αρ. 279/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 6-5-2021) της Προϊσταμένης 
του Α' Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στους:

Α) (επ.) PURKAYASTHA (ov) TITU του NRIPENDRO και 
της ΟΝΙΜΑ γεν. 1-1-1981, αγνώστου διαμονής,

Β) (επ.) DAS (όν) RASU του RANA και της SIMOTI, γεν. 
1-1-1988, κάτοικος Πειραιά οδός Νοταρά 11 και με 
Α.Φ.Μ. 151442801 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 1.500,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 30,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 6,00
ΣΥΝΟΛΟ  = 1.536,00
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού, το οποίο επιμερίζεται ισό-
ποσα στον καθένα.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (220 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. 
α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

 Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(8)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ' αρ. 341/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 6-5-2021) της Προϊσταμένη του 
Α' Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον (επ.) MOHSIN 
(ov) RAZA του ASGER και της RANI γεν. 6-3-1996, αγνώ-
στου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 165869266 Δ.Ο.Υ. Γ' Πει-
ραιά,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 3.125,20
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 62,50
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 12,50
ΣΥΝΟΛΟ  = 3.200,20
(τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (220 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. 
α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(9)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ' αρ. 189/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 25-5-2021) της Προϊσταμένη 
του Α' Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στους:
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Α) (επ.) AHMED (ov) MR SAJAD του MR CHOUDHRY 
MOHAMMED και της BASIR ΜΑΑΝ γεν. 15-7-1976, αγνώ-
στου διαμονής,

Β) (επ.) ABDUL (όν) RAZAQ του MUHAMMAD AKRAM 
και της SAFIA ΒΙΒΙ, γεν. 20-6-1989, κάτοικος Νίκαιας οδός 
Γέμελου 149 και με Α.Φ.Μ.157816377 Δ.Ο.Υ. Βόλου,

Γ) (επ.) GUGEVALA (όν) ALI του HASAN και της ZORA, 
γεν. 1-1-1992, κάτοικος Νίκαιας οδός Βιθυνίας 142 και με 
Α.Φ.Μ.500036117 Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών

Δ) (επ.) MOHAMAD (όν) IMRAN του MOHAMAD SHABIR 
και της NASEEM ΒΙΒΙ, γεν. 1-1-1986, κάτοικος Νίκαιας 
οδός Βιθυνίας 142,

Ε) (επ.) MUHMED (όν) SAFYAN του YOUNAS και της 
NASEIM AKHTAR, γεν. 8-9-1984, κάτοικος Πειραιά οδός 
Ναρκίσσου 11, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ  = 52.205,28
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2%  = 1.044,10 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 %  = 208,82
ΣΥΝΟΛΟ  = 53.458,20
(πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ 

ευρώ και είκοσι λεπτά) 
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού, το οποίο επιμερίζεται ισό-
ποσα στον καθένα.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (4.900 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1
 εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Η Προϊσταμένη Α΄ Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(10)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 13/2015/2021 Καταλογιστική Πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 10-5-2021) της Προϊσταμένης του 
Α' Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:

(επ) ΑΚΗΤΑR (ov) PERVAIZ του MUHAMMAD ASLAM και 
της GULZAR ΒΙΒΙ γεν. 18-1-1981 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 5.028,75 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 100,57 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 20,11 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 5.149,43 €
(πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και σα-

ράντα τρία λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (472 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α', β' 
και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(11)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 39/2015/2021 Καταλογιστική Πράξη της 
Προϊσταμένης του Α' Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 13-5-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ) ΜΑΤUΒΒΕR (ov) RAGIB του AUSU MATUBBER 
και της RASIDA BEGUM γεν. 1-1-1991 στο Μπαγκλαντές, 
αγνώστου διαμονής,

β) (επ) DΕΒ (ov) BISWASIT του PROFULLO και της 
HALAN RANI DEB γεν. 15-4-1989 στο Μπαγκλαντές, 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 151441969,

γ) (επ) HUSSAIN (ov) ARIF του MANZOOR και της NOOR 
γεν. 2-1-1980 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ 156645090,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 3.814,20 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 76,28 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 15,26 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.905,74 € 
(τρείς χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και εβδομήντα 

τέσσερα λεπτά)
το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών (358 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1
 εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/201. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(12)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 14/2015/2021 Καταλογιστική Πράξη της 
Προϊσταμένης του Α' Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 21-5-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ) YUSEF (ov) CHAND του YOUSEF και της SHANAL 
ΒΙΒΙ γεν. 1-1-1996 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής,

β) (επ) TARIQ (ov) ALI του QADAIR ALI και της ASIY 
ΒΙΒΙ γεν. 1-1-1988 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ 148447860,

γ) (επ) ΜΟΗΑΜΜΑΟ (ov) IMRAN του IQBAL και της 
ZABAIDA ΒΙΒΙ γεν. 10-1-1972 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 19.577,34 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 391,55 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 78,31 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 20.047,20 € 
(είκοσι χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά)
το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (1.810 πακέτα με τσιγ και 7 συσκ καπ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 
155 παρ. 1 εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(13)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 87/2015/2021 Καταλογιστική Πράξη της 
Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 17-5-2021) επιβάλλονται στον (επ) ΑΒDUL (ov) 
RAUF του MOHAMMAD BUTTA και της SURIA ΒΙΒΙ γεν. 
1-1-1983 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
500037998

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 5.220,54 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 104,41 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 20,88 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 5.345,83 € 
(πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ και 

ογδόντα τρία λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (490 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1
εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(14)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 95/2015/2021 Καταλογιστική Πράξη της 
Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 11-5-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ) ΜΟΗΑΜΜΑD (ov) ASIF του ANWAR και της 
SOFIA γεν. 1996 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ 500038092,

β) (sn) ELADLI (ov) OSAMA του ΥΑΗΙΑ ELADLI και της 
ALEIA ELADLI γεν. 1-7-1972 στην Αίγυπτο, με αριθμό Δι-
αβατηρίου Α06882317 Αιγύπτου και Α.Φ.Μ. 153349780, 
αγνώστου διαμονής,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 19.168,14 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 383,36 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 76,67 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 19.628,17 € 
(δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και 

δεκαεπτά λεπτά)
το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (1.630 πακέτα με τσιγάρα και 43 συσκευα-
σίες καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142
παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του 
ν. 2960/2001. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(15)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 86/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 13-05-2021) της Προϊσταμένης του 
Α΄ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:

(επ) SYED (ov) MAHMOOD του GLAMER RESIL και της 
HAMIDA BEG γεν. 1971 στο Πακιστάν, αγνώστου δια-
μονής,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 1.536,00 €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (64 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(16)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών .  

 Με την υπ΄ αρ. 18/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 10-5-2021) της Προϊσταμένης του 
Α΄ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:
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(επ) ΑΗΜΑD (ov) KAMRAN του MOHAMMED JAYED και 
της NUSRAT BEGAM γεν. 2-1-1983 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 1.536,00 €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (117 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1
εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(17)

    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

   Με την υπ’ αρ. 172/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 17-5-2021) επιβάλλονται στους :

α) (επ) ΜUΗΑΜΜΑD AURANGZAIB (ov) TABASSUM 
του SULTAN MAHMOOD και της NAZERAN ΒΙΒΙ γεν. 
3-2-1987 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
159393034,

β) (επ) ALI (ov) LIAQAT του MUGHAL και της SHALZA 
γεν. 1-1-1992 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής,

γ) (επ) ΜUΗΑΜΜΑD (ov) ARSHAD του MUHAMMAD 
ASHRAF και τηςΜΙΙΝΖΑΚΑ ΒΙΒΙ γεν. 3-4-1985 στο Πακι-
στάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 159378854,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 103.769,67 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 2.075,39 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 415,08€
ΣΥΝΟΛΟΝ = 106.260,14 €
(εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και δεκα-

τέσσερα λεπτά)
το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (7.730 πακέτα με τσιγ και 511συσκ καπ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 
155 παρ. 1 εδ. α', β' και παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

(18)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MURTAZA (επ.) 

SAQIB (ον.) του MUHAMMAD για λαθρεμπορία 

καπνικών προϊόντων. 

   Με την υπ’ αρ. 278/2019/26-5-2021 (MRN: 21GRYK
19020000129-9) πράξη του Προϊστάμενου του Τελωνεί-
ου Ηρακλείου, επιβάλλεται κατ’ άρθρα 142 παρ. 2, 155 
παρ. 1 και 2 περ. ζ΄ και 119Α παρ. 2 του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001 - Α΄ 265), στον MURTAZA 
(επ.) SAQIB (ον.) του MUHAMMAD και της PARVEEN 
AKHTAR, γεννηθέντα την 14-03-1983 στο Πακιστάν, 
υπήκοο Πακιστάν, κάτοχο του με αρ. ΑΚ0977762 Δια-
βατηρίου Πακιστανικών Αρχών και της υπ’ αρ.  6122/
22-5-2019 Απόδειξης Παραλαβής Αιτήματος, εκδοθείσας 
από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με ΑΦΜ 159200911 
(Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), αγνώστου διαμονής ως προσωπι-
κώς και αλληλεγγύως υπεύθυνο, πολλαπλό τέλος για λα-
θρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί 
«Ε.Τ.Κ.») ύψους έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσ-
σάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.984,75 €),
τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εκατόν εξήντα 
επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (167, 64 €).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την 26-5-2021.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προ-

σφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή 
της στην Ε.τ.Κ., ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρω-
τοδικείου. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
152 παρ. 5 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(19)
     Στην υπό στοιχεία Α. 1118/26-5-2021 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2226), στη σελίδα 25483, στη Β΄ στήλη γίνονται οι 
παρακάτω διορθώσεις:

1. στον στίχο 46 μετά τη φράση «σύμφωνα με» διαγρά-
φεται η φράση «την παρ. 1» και προστίθεται η φράση 
«τις παρ. 1 και 3».

2. στον στίχο 51 μετά τη φράση «εισόδημα των άρ-
θρων 42 και» διαγράφεται η φράση «της παρ. 1 του 42Α» 
και προστίθεται η φράση «42Α (παρ. 1 και 3)».

3. στον στίχο 53 μετά τη φράση «στο πεδίο εφαρμο-
γής» διαγράφεται η φράση «της παρ. 1» και προστίθεται 
η φράση «των παρ. 1 και 3».

  (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024370706210008*
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