
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προ-
ϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των 
πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκο-
πούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προ-
στιθέμενης αξίας» - παράταση προθεσμίας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/
29847/30.10.1992 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρ-
μογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992» (Β΄ 667).

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
YOUSAF (όν.) USMAN του MUHAMMAD YOUSAF 
και της MAQSOODAN, για λαθρεμπορία καπνικών 
προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1272  (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προ-

ϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των 

πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκο-

πούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προ-

στιθέμενης αξίας» - παράταση προθεσμίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27  του 

Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248).
2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 

Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής υπό στοιχεία ΠΟΛ 1177/2018 
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηρι-
ότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για 
σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστι-
θέμενης αξίας» (Β’ 4420).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 

63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-

κονομικών» (Α’ 181) .
6. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε 
στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημοσίας Περιουσίας.

10. Την υπ΄αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.

12. της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 968).

13. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 της 30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689/2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών δι-
ατάξεων της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1177/2018, μέχρι την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων βάσει της απόφασης 
αυτής ηλεκτρονικών εφαρμογών, αναγκαίων για τη δι-
ευκόλυνση των φορολογουμένων.

15. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 7 της απόφασης ΠΟΛ 1177/2018 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως 
την 31.12.2022 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της 
υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως 
πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοι-
χτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 
27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά 
την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.».

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι     

 Αριθμ. ΠΔΙΔΑΔ/Φ.40/643/οικ.24094 (2) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/

29847/30.10.1992 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρ-

μογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992» (Β΄ 667).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 64, του ν. 1943/1991, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 2085/1992 (Α ΄170).

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

γ) του άρθρου 19 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία  ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.1992 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Καθορισμός 
προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 
του ν. 2085/1992» (Β΄ 667),

3. Των π.δ. α) 81/2019 (Α’ 119), 
β) 83/2019 (Α’ 121), 
γ) 84/2019 (Α’ 123) και 
δ) 2/2021 (Α’ 2).
4. Τα υπό στοιχεία 2598/ΙΒ/7-2-2012, 5751/Δ2/

26-1-2012 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το υπό στοιχεία Φ.14.1/72/10-1-2012 
έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιωάννι-
νων, το υπ΄αρ. 566/23-12-2011 έγγραφο του Γυμνασί-
ου και Λυκειακών Τάξεων Πραμάντων, το υπό στοιχεία 
Φ.14.1/11/9-1-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Π. και Δ. Εκπ/σης Ηπείρου και την υπό στοιχεία 
Φ.ΠΥΣΔΕ/10-1-2012 βεβαίωση της ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων.

5. Το υπ΄αρ. 1187/15-7.1.2020 έγγραφο της Περιφέρει-
ας Ηπείρου και το συνημμένο σε αυτό υπ΄αρ. 39/7.1.2020 
έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με 
το οποίο, ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρουσιάζει 
έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο με εξαιρετικά δύ-
σκολο οδικό δίκτυο, το οποίο συνδέει τόσο την έδρα του 
Δήμου με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες όσο και 
γενικότερα το Δήμο με την πόλη των Ιωαννίνων, προ-
κειμένου να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στο Δήμο και να 
δοθούν κίνητρα για τη μόνιμη εγκατάσταση και άλλων 
πληθυσμιακών ομάδων.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται συγκεκριμένη προβλέψιμη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.50/
265/29847/30.10.1992 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του 
άρθρου 9 του ν. 2085/1992» (Β΄ 667) και προσθέτουμε 
στην παρ. 1 στο Νομό Ιωαννίνων και το Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων.

2. Βάσει της παρ. 1 το αντίστοιχο εδάφιο της παρ. 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορίζουμε ως προβληματικές περιοχές κατηγορίας 
Α’ τις κάτωθι περιοχές της Χώρας:

….
…
Νομός Ιωαννίνων (Επαρχία Κονίτσης, Επαρχία Μετσό-

βου, Επαρχία Πωγωνίου και Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)
….»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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   (3)
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

YOUSAF (όν.) USMAN του MUHAMMAD YOUSAF 

και της MAQSOODAN, για λαθρεμπορία καπνι-

κών προϊόντων.

    Με την υπ’ αρ. 628/2018/20-10-2021 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/
νίκης Εμμανουήλ Χουρδάκη, επιβάλλονται σε βάρος του 
(επ.) YOUSAF (όν.) USMAN του MUHAMMAD YOUSAF 
και της MAQSOODAN, γεν. 25/07/1999 στο Πακιστάν, 
κάτοχο του υπ’ αρ. 358269 Δελτίου Ασύλου εκδοθέν την 
26/03/2018 και έως την 06/09/2018 από Υπηρεσία Ασύ-
λου, με ΑΦΜ 172550980 κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της 
οδού Αλεξάνδρου Σβώλου και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα 
ευρώ και δέκα λεπτών (2.712,10 €) πλέον τελών χαρτοσή-

μου, για την παράνομη κατοχή 2.600 τεμαχίων τσιγάρων 
και 0,100 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως 
τελωνειακή παράβαση- λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των  παρ. 1β’ και 2ζ’ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.  2960/2001, Α΄ 265).

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ   
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*02064653112210004*

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,
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