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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή Δωρεάς της εταιρείας EASY POWER AE
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).

2

Αποδοχή δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς το
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής ΆμυναςΓενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού).

3

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον (επ.) HUSSAIN (ον.) WAJID
του FAZAL KARIM.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή Δωρεάς της εταιρείας EASY POWER AE
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).
Με την Φ.894/29/249151/Σ.1957/23 Απρ 19 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 καθώς και της παρ. 3
του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του
ν. 4223/2013.
β. Την από 16-01-19 πρόταση δωρεάς της εταιρείας
EASY POWER ΑΕ γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας EASY POWER ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας) η οποία συνίσταται σε:

Αρ. Φύλλου 1860

α. Ένα (1) σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων λιθίου συνολικής χωρητικότητας 45,668
Kwh με το rack εγκατάστασης τους, με το σύστημα φόρτωσης προστασίας, ελέγχου των συσσωρευτών, ψύξης και
του λογισμικού διαχείρισης της Κορεάτικης εταιρείας LG
CHEM (Τύπος R800-M4863-14 Series Battery Rack System).
β. Δύο (2) ενισχυτές τάσης DC ισχύος 5 KW και 20 KW
(String Optimizers) της Ιταλικής εταιρείας EEI S.p.A.
γ. Μεταφορά των ανωτέρω από το εξωτερικό στην
Ελλάδα, εγκατάστασή τους καθώς και δοκιμαστική τους
λειτουργία συνολικής αξίας 38.808 ευρώ (Άνευ ΦΠΑ).
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς
το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού και
Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού).
Με την 20788 ΕΞ2019/07.03.2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθρ. 3 § 1 και 4 του ν. 4182/2013 (185 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 § 2 του
ν. 4223/2013 (287 Α’) και το αρθρ. 28 του ν. 4484/2017
(110 Α’), καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 ΑΚ,
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς από την «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
της Δ/νσης Οικονομικού), του χρηματικού ποσού των
20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ), ως βραβεία 10 αριστούχων αποφοίτων των 9 Στρατιωτικών Σχολών (10 στελέχη
x 2000 €= 20.000 €), που ακολούθως θα κατανείμει και
θα αποδώσει τα αντίστοιχα χρηματικά βραβεία σε κάθε
δικαιούχο.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. 1195
(3)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/
2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (179 Β’), όπως ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και
Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την 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 παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017
(ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων,
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2018, δεδομένων
των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά
την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής και του όγκου
εργασίας που απαιτείται, σε συνδυασμό με τις λοιπές
φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η
υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014
(179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2018, για τη
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διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική
δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 20/5/2019».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 45/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
στις 17.4.2019, 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 4.550 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 26.5.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
1040/2/974/27-5-2012 μηνυτήρια αναφορά της Υποδ/
νσης Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήμα Συντονισμού,
της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (38.878,45 €),
εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 4.217,77 €, Φ.Π.Α.
7.850,86 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 26.809,82 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 4.791,73 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 22.018,09 €).
2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού εκατόν δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (116.635,35 €),
ήτοι το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 § 1 του
ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την είσπραξη του,
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου επιμερίστηκε:
α. στον MONIR (επ.) HASSAN (ov.) του Alum Mia και
της Matzetahaton, γεν. την 1η.1.1989 στο Μπαγκλαντές,
για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 116991/21-10-2010
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Σαπφούς αρ. 2, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 135836980, ποσό δεκαεννέα χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών
(19.439,22 €),
β. στον MONTOL (επ.) SHARUL (ον.) του Kamilodin
και της Momena, γεν. την 1.1.1987 στο Μπαγκλαντές,
κάτοχο του με αρ. BC0426396 διαβατηρίου Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σαπφούς αρ. 2, και
νυν αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., ποσό δεκαεννέα
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι
δύο λεπτών (19.439,22 €), και
γ. στον MIAR (επ.) LINKMOHAMED (ον.) του Tranmir και
της Umesalmar, γεν. το 1987 στο Μπαγκλαντές, πρώην
κάτοικο Αθηνών, οδός Σαπφούς αρ. 2, και νυν αγνώστου
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διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., ποσό επίσης δεκαεννέα χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών
(19.439,22 €).
3. Κηρύχθηκαν οι ανωτέρω υπαίτιοι αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον (επ.) HUSSAIN (ον.) WAJID
του FAZAL KARIM.
Με την 121/17/15-05-2019 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Ελευσίνας που

21453

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155
παρ. 1 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον (επ.) HUSSAIN
(ον.) WAJID του FAZAL KARIM με ΑΦΜ 174411949, με
τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής στα Μέγαρα Αττικής, Δρόμος Αλεποχωρίου, και νυν αγνώστου
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 1.500,00 ευρώ ήτοι το
ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001 το οποία υπόκεινται κατά την είσπραξη
του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4 %), σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή
παράβαση, λαθρεμπορίας 20 πακέτων τσιγάρων μάρκας
COOPER 100 'S, τα οποία βρέθηκαν στη μοτοσυκλέτα
την οποία οδηγούσε.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02018602405190004*

