
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία  Φ.151/2995/Β6/ 
2010 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών 
ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περι-
οδικής Δήλωσης» (Β’ 414).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία  3009/2/28-γ’/ 
16.06.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων 
όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρη-
κτικών μηχανισμών» (Β’ 461).

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) με Φ.Π.Α. 
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΤΑ Ο.Ε.», προς το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων ευρώ (200,00 €) με Φ.Π.Α.του ιδιώ-
τη Μαζαράκη Γεράσιμου προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

6 «Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ALI 
(ον) ASIF του AZAR HUSAIN».

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) NAZIR 
(ον) FAISAL του MUHHAMAD NAZIR.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/54461/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/2995/Β6/ 

2010 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 

σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
Του εδαφίου  γ’ της παρ.  3 του άρθρου  2 του 

ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90).

2. Της υπό στοιχεία  Φ.252/66489/Β6/27.06.2002 
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο 
πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος 
Εικαστικών Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσσαλο-
νίκης» (Β’ 822).

3. Της υπό στοιχεία Φ.151/2995/Β6/2010 υπουργικής 
απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά-
της Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55).

4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 07.04.2022), 
σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των εισαγωγικών 
εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

7. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/191/47514/Β1/26.04.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι 
«δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/2995/Β6/ 2010 
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο 
έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 «Δικαιο-

λογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους», αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποστέλλο-
νται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, 
της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, από 1 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου εκάστου έτους τα-
χυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά με σφραγίδα ταχυδρο-
μείου ή ταχυμεταφοράς αυστηρά και μόνον στην ως άνω 
προθεσμία.»

Β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 αντικα-
θίσταται η φράση «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022» με τη φράση «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 
2023».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης κατα-
λαμβάνει την εισαγωγή των υποψηφίων από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Μαΐου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. 44689  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία  Φ21/544/ 

28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός 

διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της 

Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων» (Α’ 179).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρο-

νισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291).

3. Το άρθρο 21 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 

συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 85).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

6. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός υπουργείου Εργασί-
ας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης» 
(Α’ 168). 

7. Του 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

9. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

13. Την υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή 
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414).

14. Την υπ’ αρ. 639/2021 (Συνεδρίαση 47/23.07.2021) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

15. Το υπ’ αρ. 32541/06.04.2022 εισηγητικό σημείω-
μα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
βάσει της περιόδου ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αναφέρεται 
σε διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποίηση του άρθρου 28 της υπό στοιχεία 
Φ21/544/28-03-2002 υπουργικής απόφασης

Στο τέλος του άρθρου 28 της υπό στοιχεία Φ21/544/ 
28.03.2002 υπουργικής απόφασης, προστίθενται εδάφια 
ως εξής: «Η διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που δεν 
απαιτούν επανυποβολή της ΑΠΔ, αλλά τροποποίηση των 
στοιχείων ασφάλισης των ασφαλισμένων που αναφέρο-
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νται σε αυτή, δύναται να πραγματοποιηθεί και από τους 
υπόχρεους εργοδότες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσι 
ών του e-ΕΦΚΑ, εφόσον αφορά σε αναλυτικές εγγραφές 
ΑΠΔ κανονικού ή συμπληρωματικού τύπου, οι οποίες 
έχουν οριστικοποιηθεί ως ορθά επεξεργασμένες και 
αφορούν μισθολογικές περιόδους από 01.01.2017 και 
έπειτα. Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που εντάσσο-
νται στη δια δικασία ηλεκτρονικής τροποποίησης των 
αναλυτικών εγγραφών ΑΠΔ και η ημερομηνία έναρ-
ξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 
ορίζονται κάθε φορά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ. Δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση, μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, του αριθμού των ημερών 
ασφάλισης ανά ασφαλισμένο και του Κωδικού Πακέτου 
Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με προσθήκη ή αφαίρεση των κλάδων 
Σύνταξης, Βαρέων, Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας» (Β’ 414).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3009/2/177-ιθ’  (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ’/ 

16.06.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσι-

ας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων 

όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρη-

κτικών μηχανισμών» (Β’ 461).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 7 

του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 147).

β. του 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).

γ. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

στ. της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπ’ αρ. στοιχεία 8000/1/2022/35-α’/30.04.2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’ 143) από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία  3009/2/28-γ/ 
16.06.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-
χικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» 
(Β’ 461), ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 7Α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 2 της υπό στοιχεία 3009/2/177-α’/19.10.2020 
(Β’ 4705) κοινής υπουργικής απόφασης και διαμορφώθη-
κε εκ νέου με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 3009/2/177-ε’/ 
23.12.2020 (Β’ 5784) κοινής υπουργικής απόφασης, με 
το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 3009/2/177-θ’/21.04.2021 
(Β’ 1653) κοινής υπουργικής απόφασης και με το άρθρο 1 
της υπό στοιχεία 3009/2/177-ιε’/08.11.2021 (Β’ 5167) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι έμποροι πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχι-
κών αυτών, οι επισκευαστές πυροβόλων όπλων, καθώς 
και οι έμποροι εκρηκτικών μηχανισμών υποχρεούνται να 
λάβουν στα καταστήματα ή στα εργαστήρια επισκευής 
τους όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, 
μέτρα ασφαλείας έως τις 30.12.2022. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί 
και τα αιτήματα για ανανέωση ή χορήγηση των ως άνω 
αδειών απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση. Όσες 
άδειες έληξαν ή λήγουν από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσας έως και τις 30.12.2022, παρατείνονται 
έως τις 31.12.2022».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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, 12 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

(4)
      Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) με Φ.Π.Α. 

της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΤΑ Ο.Ε.», προς το Πυ-

ροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 25619 Φ.804.22/11.05.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
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Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιου-
σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς 
και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνε-
ται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΜΕΛΙΣΤΑ Ο.Ε.» (Α’ 185), εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων 
εξήντα ευρώ (860,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) 
ελαστικά επίσωτρα, μάρκας PIRELLI FR 25 διεύθυνσης 
διαστάσεων 315/80 R22,5 για την κάλυψη των αναγκών 
της Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

  Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(5)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων ευρώ (200,00 €) με Φ.Π.Α.του ιδι-

ώτη Μαζαράκη Γεράσιμου προς το Πυροσβεστι-

κό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 24374 Φ.804.22/09.05.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς 
του ιδιώτη Μαζαράκη Γεράσιμου εκτιμώμενης αξίας δια-
κοσίων ευρώ (200,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) 
ελαστικά επίσωτρα, διαστάσεων 90/90-21 και 130/80-17 
μάρκας Michelin sirac, για την κάλυψη των αναγκών της 
Π.Υ. Αργοστολίου.

  Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(6)
    «Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ALI 

(ον) ASIF του AZAR HUSAIN» .

 Με την υπό στοιχεία MRN 22GRYK07010000066-1/ 
11.05.2022 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.  1 του άρθρου  152 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), βάσει του 
εδαφίου ζ’ της παρ. 2 των άρθρων 119Α,142 και 155 του 
ν. 2960/2001«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), επι-
βάλαμε μεταξύ άλλων προσώπων και σε βάρος του (επ) 
ALI (ον) ASIF του AZAR HUSAIN και της AZIZ BIBI, που 
γεννήθηκε στις 01.01.1985 στο Πακιστάν, στερούμενο 
ταξιδιωτικών εγγράφων, κάτοικο Πατρών, οδός Πεντέλης 
αρ. 6, και ήδη αγνώστου διαμονής, λόγω τέλεσης λαθρε-

μπορικής παράβασης, και συγκεκριμένα της κατοχής από 
κοινού ποσότητας χιλίων πεντακοσίων ογδόντα (1.580 €) 
πακέτων λαθραίων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών και εκα-
τόν ενενήντα τριών (193) συσκευασιών λαθραίου καπνού, 
συνολικού βάρους εννέα κιλών και εξακοσίων πενήντα 
γραμμαρίων (9,650 χλγμ.), χωρίς την προηγούμενη κατα-
βολή των αναλογούντων φόρων, πολλαπλό τέλος ανερ-
χόμενο κατ’ επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής 
του στην παράβαση, στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτα-
κοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.830,36 €), 
και συνολικά επιβλήθηκε σε βάρος των υπαιτίων της πα-
ραπάνω λαθρεμπορικής τελωνειακής παράβασης, πολ-
λαπλό τέλος ποσού είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα ενός ευρώ και οκτώ λεπτών (23.491,08 €), για 
την καταβολή του συνόλου του οποίου κηρύχθηκε, το 
πιο πάνω πρόσωπο αλληλεγγύως συνυπόχρεο. 

 Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   (7) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) NAZIR 

(ον) FAISAL του MUHHAMAD NAZIR.

  Με την υπό στοιχεία MRN 22GRYK07010000066-1/ 
11.05.2022 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), βάσει του εδαφίου ζ’ της 
παρ. 2 των άρθρων 119 Α, 142 και 155 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), επιβάλαμε με-
ταξύ άλλων προσώπων και σε βάρος του (επ) NAZIR (ον) 
FAISAL του MUHHAMAD NAZIR και της SHANAZ BIBI, που 
γεννήθηκε στις 01.01.2001 στο Πακιστάν, στερούμενο 
ταξιδιωτικών εγγράφων, κάτοικο Πατρών, οδός Πεντέλης 
αρ. 6, και ήδη αγνώστου διαμονής, λόγω τέλεσης λαθρε-
μπορικής παράβασης, και συγκεκριμένα της κατοχής από 
κοινού ποσότητας χιλίων πεντακοσίων ογδόντα (1.580 €) 
πακέτων λαθραίων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών και εκα-
τόν ενενήντα τριών (193) συσκευασιών λαθραίου καπνού, 
συνολικού βάρους εννέα κιλών και εξακοσίων πενήντα 
γραμμαρίων (9,650 χλγμ.), χωρίς την προηγούμενη κατα-
βολή των αναλογούντων φόρων, πολλαπλό τέλος ανερ-
χόμενο κατ’ επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής 
του στην παράβαση, στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτα-
κοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.830,36 €), 
και συνολικά επιβλήθηκε σε βάρος των υπαιτίων της πα-
ραπάνω λαθρεμπορικής τελωνειακής παράβασης, πολ-
λαπλό τέλος ποσού είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα ενός ευρώ και οκτώ λεπτών (23.491,08 €), για 
την καταβολή του συνόλου του οποίου κηρύχθηκε, το 
πιο πάνω πρόσωπο αλληλεγγύως συνυπόχρεο.

  Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ   
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