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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 536 (1)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 περί προ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α’ 93), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, 
καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολο-
κλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’181).

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

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α’ 132).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β’54).

10. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4714/2020 «Άρθρο 
67 Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Α’148).

11. Το υπ’ αρ. 91/18.12.2019 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής της, 
το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και 
εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και της 
σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ’ αρ. 159/11-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΡΝΙΜΞ-Φ75) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
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Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου (υπόθεση ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ) στο 
α) 12ο Τμήμα η υπ’ αρ. 6890/20.11.2018 προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπε-
ριλαμβανομένων και των λοιπών νομίμων κρατήσεων 
και β) 15ο Τμήμα η υπ’ αρ. 3980/12.06.2019 προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπε-
ριλαμβανομένων και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Παπασταύρου 
Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 18983), για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση 
ορίζεται συνολικά στο ποσό των 3.300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
24% και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων για τη νομική εκπροσώπηση ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

  Ι 

   Αριθμ. οικ. 580 (2)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 (Α΄93) 

περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε συν-
δυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολο-
κλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2.  Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5.  Τα π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική από-
φαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄54).

10. Την παρ. 5 το άρθρου 67 του ν. 4714/2020 (Α΄148) 
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

11. Το υπ΄ αρ. 91/18.12.2019 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ 
αρ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκ-
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής 
της, το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ΄ αρ. 157/11-01-2021(ΑΔΑ: ΩΥ7ΝΙΜΞ-ΖΛΝ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση «ΜΑΧΑΙΡΑΣ», προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης 1.500 € πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπε-
ριλαμβανομένων και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Παπασταύρου 
Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 17778), για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση ορίζεται 
στο ποσό των 1.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συμπερι-
λαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων για τη συ-
ζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

  Ι 

    Αριθμ. οικ. 535 (3)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 περί προ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄93), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολο-
κλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Τα π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική από-
φαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄54).

10. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4714/2020 (Α΄148) 
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

11. Το υπ΄ αρ. 1/09.01.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ 
αρ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκ-
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής 
της, το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ΄ αρ. 156/11-1-2021 (ΑΔΑ:Ω2Κ3ΙΜΞ-ΗΝΔ) από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον του ΔΕΑ αναφορικά με την προ-
σφυγή της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ» και του ΚΟΥΤΛΑ κατά της 
υπ΄αρ. 16/2018 πράξης του Προέδρου της ΕΑ, προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης 1.996 € πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμ-
βανομένων και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Δελατόλα Στέ-
φανου (ΑΜ ΔΣΑ 18983), για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση 
ορίζεται στο ποσό των 1.996 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων 
για την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΑ.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

  Ι 

    Αριθμ. οικ. 534 (4)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 περί προ-

στασίας του ελεύθερου  ανταγωνισμού (Α΄93), σε συν-
δυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολο-
κλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
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με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Τα π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

10. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4714/2020 (Α΄148) 
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

11. Το υπ΄ αρ. 39/22.05.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ 
αρ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκ-
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής 
της, το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ΄ αρ. 155/11-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ90ΤΙΜΞ-Υ10) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (9 αριθμ. κατάθ. 7579/2010) στην υπόθεση 
συζήτησης της αίτησης αναίρεσης της Ε.Α κατά της από-
φασης 3201/200 του ΔΕΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένων και των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Δημητρόπου-
λο Παναγιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 17778), για τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω 
υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
24% και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων για την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογι-

σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

  Ι 

   Αριθμ. οικ. 533 (5)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 περί προ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄93), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 ν. 4622/2019, καθώς και 
τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της 
δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Τα π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική από-
φαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄54).

10. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4714/2020 (Α΄148)  
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

11. Το υπ΄ αρ. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
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αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής της 
το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και 
εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και της 
σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ΄ αρ. 154/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΕΛΙΜΞ-ΤΑ1) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησης της αίτησης αναί-
ρεσης της Ε.Α κατά της εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» κατά της 
ΕΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000€ πλέον Φ.Π.Α. 
24% συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Δελατόλα Στέ-
φανου (ΑΜ ΔΣΑ 18983), για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση 
ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων 
για την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

    Αριθμ. οικ. 581 (6)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού (Α΄93), σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 

του ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λό-
γου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Τα π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική από-
φαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄54).

10. Την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 4714/2020  (Α΄148) 
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

11. Το υπ΄ αρ. 5/04.02.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής της 
το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και 
εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και της 
σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ΄ αρ. 182/11-01-2021(ΑΔΑ: ΨΔ9ΠΙΜΞ-Β18) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας στη συζήτηση της «ΑΠΟΛΛΩΝ», προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης 3.500 € πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπε-
ριλαμβανομένων και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Παπασταύρου 
Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ), για τη νομική εκπροσώπηση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση ορίζεται 
στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συμπερι-
λαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων για τη 
συζήτηση ενώπιον του ΣτΕ.
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2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 Ι 

   Αριθμ. οικ. 583 (7)
Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης εξωτερικού 

δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 περί προ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄93), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, 
καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για την ολο-
κλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως έχει 
διατηρηθεί σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Τα π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

8. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α΄132).

9. Την υπ΄ αρ. 117/04.01.2013 κοινή υπουργική από-
φαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄54).

10. Την παρ. 5 το άρθρου 67 του ν. 4714/2020  (Α΄148) 
«Σύσταση γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

11. Το υπ΄ αρ. 16/19.03.2020 απόσπασμα πρακτικού 

της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ΄ 
αρ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκ-
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησής 
της, το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης,

12. Την υπ΄ αρ. 158/11-1-2021(ΑΔΑ: ΨΞΩΒΙΜΞ-Η32) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας στην υπόθεση συζήτησης της αίτησης 
ακύρωσης της εταιρίας «Π. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Δ. ΒΟΥΓΙ-
ΟΥΚΑΣ ΟΕ» κατά της ΕΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
1.700€ πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένων και των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Λιάτα Δημήτρη 
(ΑΜ ΔΣΑ 27457), για τη νομική εκπροσώπηση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση ορίζεται 
στο ποσό των 1.700 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συμπερι-
λαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων για την 
παράστασή του και την υποβολή υπομνήματος ενώπιον 
του ΣτΕ.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑKΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 Ι 

    Αριθμ. Α.1021 (8)
Τρόποι καταβολής των τελωνειακών οφειλών .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τον α.ν. 1819/1951 «Περί τρόπου διεξαγωγής των 

πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» (Α΄149), 
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όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 
του ν. 1041/1980 (Α΄75) και το άρθρο 17 του ν. 2992/2002 
(Α΄54). 

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

3. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
για τον «Κεντρικό Διαχειριστή και τις Ηλεκτρονικές Ει-
σπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β΄3675), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015602 
ΕΞ2016/29-01-2016 (Β΄305) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών 
οφειλών» (Β΄4088).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213/2013 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β΄130 και Β΄372), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756/2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οι-
κονομικών (Β΄3317).

6. Το Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94).

7. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859/2020 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

8. Την υπ΄ αρ. 1/2016 πράξη του Υπουργικού Συμβου-
λίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύει, την υπ΄ αρ. 39/3/2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ΄ αρ. 5294/2020 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών 
αφενός συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων κλοπής ή 
ληστείας, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την 
ώρα της συναλλαγής και αφετέρου ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόποι Είσπραξης τελωνειακών οφειλών

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται 
από τις Τελωνειακές Αρχές, εξοφλούνται υποχρεωτικά με 
ηλεκτρονική πληρωμή ή με τη χρήση καρτών πληρωμών. 

2. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται 
από τις Τελωνειακές Αρχές δύνανται να εξοφλούνται και 
με μετρητά ή επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ποσό 
δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. 

3. Ποσά που αφορούν τις εγγυήσεις συμμετοχής σε 
δημοπρασίες οχημάτων, πλωτών και υλικών της διαχεί-
ρισης δημοσίου υλικού και την καταβολή των τιμημάτων 
(προκαταβολή-εξόφληση), καταβάλλονται υποχρεωτικά 
με τραπεζικές επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρω-
μών.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματικής και αντικειμενι-
κής αδυναμίας είσπραξης των τελωνειακών οφειλών με τους 
τρόπους της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως ποσού, επι-
τρέπεται η εξόφληση με μετρητά ή με τραπεζικές επιταγές, 
κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή εντός (30) 
ημερών από την έναρξη ισχύος της. 

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
καταργείται η υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/
06-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνει-
ακών οφειλών» (Β΄4088).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(9)
    Eπιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Πα-

ράβαση. 

 Δυνάμει της υπ΄ αρ. 10/31-12-2020 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηγουμενίτσας η 
οποία κρίθηκε και έγινε στην Ηγουμενίτσα στις 31-12-2020
και κατόπιν της υπ΄ αρ. 490/28-01-2021 έκθεσης της Τε-
λωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ο 
κάτωθι είναι κάτοικος Εξωτερικού αγνώστου χώρας, και 
σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρ. Α4 του άρθρου 137 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επιβλήθηκε 
στον ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ 
με ΑΦΜ: 065021657 ως κύριο υπόχρεο το ποσό των οκτα-
κοσίων ευρώ (800,00 ευρώ), ποσό που κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ και Ο.Γ.Α (2,4%), σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Τελών Χαρτοσήμου, καθότι χαρακτηρίστηκε υπαίτιος 
τέλεσης τελωνειακής παράβασης και του επιβλήθηκε το 
πρόστιμο της διάταξης του εδαφίου (α) της παρ. Α4 του 
άρθρου 137 του ν. 2960/2001.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7614 Τεύχος B’ 730/25.02.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του εδ. (β) 
της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως αγνώστου διαμονής.

  Η Προϊσταμένη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ   

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