
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Eίσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

2 Παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουρ-
γίας (με φυσική παρουσία) της Φορολογικής και 
Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 
30.6.2020.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD 
(επ) RAMZAN (ον) του NUR, και στον ABULADZE 
(επ) DZIMSHERI (ον) του ROBIZONI.

4 Επιβολή προστίμου και φορολογικών επιβαρύν-
σεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1132 (1)
Eίσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσι-

ες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4270/2014 

(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/881 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

3) Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), όπως ισχύει.
4) Το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.
5) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α΄ 181).
6) Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

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

8) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 (Α΄ 46), όπως ισχύει.
9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
10) Την υπ’ αρ. 857/6.12.2019 αίτηση του Διαδημοτι-

κού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, αποφασίζουμε:
1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

την είσπραξη των εσόδων του Διαδημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου με ΑΦΜ 997257049.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η 
ειδικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον 
Α.Λ.Ε.1440103001 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το 
προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30 €) τριάντα 
ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος πο-
σού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν 
ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρα-
κράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση 
και είσπραξη υπέρ του ΤΡΙΤΟΥ, βαρύνει τον ΤΡΙΤΟ και 
επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Iουνίου 2020 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Α.1131 (2)
Παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής λει-

τουργίας (με φυσική παρουσία) της Φορολογι-

κής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως 

και τις 30.6.2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

β) Την υπ’ αρ. 59181/Ζ1/20.5.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετι-
κά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, την διενέργεια 
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική 
άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά 
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» 
(Β΄ 1935).

γ) Της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 
του υποκεφαλαίου Γ΄ του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμο-
γή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

δ) Της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.3.2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Η παροχή εκπαιδευτικού έργου στην Φορολογική 
και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά με την χρήση μέσων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) έως 30.6.2020. 
Από τα ως άνω εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και 
υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της 
πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Iουνίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MOHAMMAD 
(επ) RAMZAN (ον) του NUR, και στον ABULADZE 
(επ) DZIMSHERI (ον) του ROBIZONI.

Με την υπ’ αρ. 311/2013/22.5.2020 καταλογιστική πρά-
ξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου 
Πειραιά, (ημερομηνία έκδοσης 22.5.2020) επιβάλλονται 
πολλαπλά τέλη σε βάρος του MOHAMMAD (επ) RAMZAN 
(ον) του NUR, και του ABULADZE (επ) DZIMSHERI (ον) του 
ROBIZONI, τελικώς, αμφότεροι αγνώστου διαμονής, τα 
παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:  1.500,00 €
Τ.Χ.(2%):  30,00 €
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):  6,00 €
Σύνολο:  1.536,00 €

Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών [εκατό (100) πακέτα τσιγάρων], σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1 και 
2 (ζ) του ν. 2960/2001 και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμο.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
του Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(4)
Επιβολή προστίμου και φορολογικών επιβαρύν-

σεων.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 506/19/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου 
Αθηνών που εκδόθηκε την 3η.6.2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 1, 152 παρ. 1 και 137 
Α παρ. 1 εδ. α΄ και 2 του ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας”, επιβλήθηκε στον SABALIAUSKAS 
RAIMONDAS του Klemensas, πρώην κάτοικο Χαλαν-
δρίου Αττικής, οδός Βακιρτζή αρ. 3, και νυν αγνώστου 
διαμονής, κάτοχο του υπ’ αρ. 23757027 Διαβατηρίου, με 
Α.Φ.Μ. 165510315, ως παραλήπτη του με αριθμό πλαι-
σίου W0L0AHL3572093376 Οχήματος, μάρκας OPEL, 
κυβισμού 1.910 cc, για το οποίο υποβλήθηκε στο Τελω-
νείο Ευζώνων η υπ’ αρ. 17GRVA280200005913 Δήλωση 
Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), πρόστιμο ποσού πέντε χιλιά-
δων ευρώ (5.000,00 €) για τη μη προσέλευσή του στην 
ως άνω Υπηρεσία, για τη νόμιμη τακτοποίηση του ως 
άνω αυτοκινήτου, εντός τριών (3) μηνών από την ημε-
ρομηνία που το τέλος ταξινόμησης κατέστη απαιτητό 
(15.6.2017), καθώς και οι αναλογούσες στο ως άνω αυ-
τοκίνητο φορολογικές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού 
δύο χιλιάδων πενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(2.051,90 €), ήτοι τέλος ταξινόμησης ποσού χιλίων τρια-
κοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών (1.378,94 €) και Φ.Π.Α. ποσού εξακοσίων εβδο-
μήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (672,96 €).

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεταμόρφωση, 4 Ιουνίου 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

*02023641606200002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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