
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου 
εδαφίου της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος της ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ Ειρήνης και του ΜΗΤΡΟΥ Δημητρίου, για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών 
προϊόντων.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του ΚΑΡΓΙΑΝ-
ΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Αναστασίου, για λαθρεμπορική 
τελωνειακή παράβαση καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του ΜΕΚΑ 
IGLI του JCHUMA, για λαθρεμπορική τελωνειακή 
παράβαση καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 61940 ΕΞ 2021 (1)
   Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου 

εδαφίου της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.   

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 

του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67, 68 και 72 

του ν.4172/2013 (Α’ 167).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (Α’ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

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

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

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 (Β’ 4805) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. 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).

8. Την υπό στοιχεία Α 1114/21-5-2021 (Β’ 2149) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός 
πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλ-
λαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021».

9. Την ανάγκη επέκτασης των μέτρων στήριξης των 
εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επι-
ταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19.

10. Την υπό στοιχεία 2/72840/26-5-2021 ΔΠΓΚ/2021 
εισήγηση της ΔΠΓΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με την οποία η παρούσα απόφαση προκαλεί 
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021 που 
δεν είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί 
και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 
2910601058 του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα μέτρα που ορίζονται με τις διατάξεις του τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνονται αναλόγως για 
τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νο-
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της 
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς 
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Μάιο 
2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 
του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

(2)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος της ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ Ειρήνης και του ΜΗΤΡΟΥ Δημητρίου, για 

λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών 

προϊόντων.

  Με την υπ’  αρ. 30/2020/10.05.2021 (MRN: 
21GRYK37020000034-6) καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλεται εις 
βάρος: Α) της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειρήνης του Θεοδώρου, Δ.Α.Τ: 
Π-230049/14.07.1992, Α.Φ.Μ.: 116606660 και Β) του 
ΜΗΤΡΟΥ Δημητρίου του Βασιλείου, Δ.Α.Τ: Ξ-610691/ 
09.08.1990, Α.Φ.Μ.: 044779570, αμφοτέρων αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 1.500,00 € πλέ-
ον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 36,00 €, ήτοι συνολικού 
ποσού 1.536,00 €, για λαθρεμπορική τελωνειακή παρά-
βαση καπνικών που προβλέπεται και τιμωρείται από τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 26, 53, 54 παρ.1, 
56 παρ.1,2, 94, 95 παρ.1, 96, 101, 106, 107, 109 παρ.1-5, 
111, 119A παρ.2, 142 παρ.2,4, 150 και 155 υποπαρ. 1β’ 
και 2ζ’ του ν. 2960/2001, διότι σε γενόμενη έρευνα που 
διενεργήθηκε την 20η.07.2019 στην τότε οικία τους στον 
οικισμό τέρμα Νεαπόλεως στον Βόλο - Μαγνησίας, από 
αστυνομικούς υπαλλήλους του τμήματος Ασφάλειας 
Χαλκίδας με συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Βόλου, βρέθηκαν να κατέχουν και κατα-
σχέθηκαν προϊόντα υποκείμενα στον Ειδικό Φόρο Κα-
τανάλωσης, ήτοι πέντε (5) κούτες τσιγάρα, περιέχουσα 
εκάστη δέκα (10) πακέτα των είκοσι (20) τσιγάρων (συν. 
1.000 τσιγάρα), μάρκας MARLBORO, χωρίς αυτά να φέ-
ρουν ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Οι ανωτέρω 
παράνομα απέκτησαν και κατείχαν τις προαναφερθείσες 
συσκευασίες αφορολόγητων τσιγάρων γνωρίζοντας ότι 
επρόκειτο για λαθραία προϊόντα και ότι δεν είχαν κα-
ταβληθεί γι’ αυτά οι αναλογούσες δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις, ποσού 211,66 €, τις οποίες απώλεσε το 
Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειρήνη και ο ΜΗΤΡΟΥ Δημήτριος έχουν 
δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 

(3)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του ΚΑΡΓΙΑΝ-

ΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Αναστασίου, για λαθρεμπορι-

κή τελωνειακή παράβαση καπνικών.

  Με την υπ’  αρ. 25/2019/14.07.2020 (MRN: 
20GRYK37020000157-1) καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλεται εις βάρος 
του ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Αναστασίου, με ΑΦΜ 
051260657/ΔΟΥ Ν. Ιωνίας και ΑΔΤ Σ163478, αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 1.500,00 € πλέ-
ον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 36,00 €, ήτοι συνολικού 
ύψους 1.536,00€, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον 
ΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, για λαθρεμπορική τελωνειακή παρά-
βαση καπνικών που προβλέπεται και τιμωρείται από τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 26, 53, 54 παρ.1, 56 
παρ.1,2, 94, 95 παρ.1, 96, 101, 106, 107, 109 παρ.1-5, 111, 
119A παρ.2, 142 παρ.2,4, 155 υποπαρ. 1β’ και 2ζ’ 150 και 
157 του ν. 2960/2001, διότι την 17.01.2019, σε γενόμενη 
έρευνα, που διενεργήθηκε από όργανα της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Μαγνησίας/Υποδ/νση Ασφάλειας Βόλου, ο 
ΚΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ βρέθηκε να κατέχει συνολικά 
μία (1) νάιλον συσκευασία περιέχουσα ποσότητα αφο-
ρολόγητου καπνού συνολικού βάρους 497 γραμμαρίων, 
την οποία είχε προηγουμένως αγοράσει από τον ΛΟΥΚΑ 
ΙΩΑΝΝΗ. Η εν λόγω συσκευασία δεν έφερε την ενδεικτι-
κή ταινία φόρου κατανάλωσης και ήταν εν γνώσει του 
ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ότι ήταν λαθραία, ότι δεν είχαν 
τηρηθεί για αυτή οι νόμιμες διατυπώσεις και ότι δεν 
είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις, ποσού 121,44 €, τις οποίες απώλεσε το 
Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ΚΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ έχει δικαίωμα προσφυγής 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου εντός τρι-
άντα (30) ημερών από την κατά νόμο δημοσίευση της 
παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ι     

(4)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του ΜΕΚΑ 

IGLI του JCHUMA, για λαθρεμπορική τελωνειακή 

παράβαση καπνικών.

  Με την υπ’  αρ. 98/2020/07.05.2021 (MRN: 
20GRYK37020000104-1) καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλεται εις βάρος 
του ΜΕΚΑ IGLI του JCHUMA με ΑΦΜ 168695998/Νέας 
Ιωνίας και αριθμό διαβατηρίου ΒΑ3749796 (Αλβανίας), 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 
1.500,00 € πλέον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 36,00 €, 
ήτοι συνολικού ύψους 1.536,00€, για λαθρεμπορική 
τελωνειακή παράβαση καπνικών που προβλέπεται και 
τιμωρείται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
26, 53, 54 παρ.1, 56 παρ.1,2, 94, 95 παρ.1, 96, 101, 106, 
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107, 109 παρ.1-5, 111, 119A παρ.2, 142 παρ.2 και παρ.4, 
150 και 155 υποπαρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001, διότι 
στις 09 Μαρτίου 2020 και περί ώρα 17:00 σε γενόμενη 
αστυνομική έρευνα στην οδό Σέκερη 5 Βόλος - Μαγνη-
σίας βρέθηκε στην κατοχή του μια νάιλον συσκευασία 
περιέχουσα ποσότητα αφορολόγητου λαθραίου καπνού, 
χωρίς να φέρει ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, συ-
νολικού βάρους 286,00 γραμμαρίων. Ο ανωτέρω παρά-
νομα απέκτησε και κατείχε τη συγκεκριμένη ποσότητα 
αφορολόγητου καπνού γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για 
λαθραία ποσότητα και ότι δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτή 

οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, πο-
σού 69,88 €, τις οποίες απώλεσε το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ΜΕΚΑ IGLI έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας 
πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία είναι 
άμεσα εκτελεστή (παρ. 7 του άρθρου 152 του ν. 2960/ 
2001). 

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ   
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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,

*02022423105210004*




