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1 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας Α.Ε.

2 Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» (Υπουργείο Υγείας).

3 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που 
οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν 
από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, 
πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
(ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χα-
λάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ια-
νουάριος - Δεκέμβριος 2016.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον SIRDARA 
ZULIFGAR του Sirdara και της Rahmat Bibi για λα-
θρεμπορία καπνικών.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον NIKOLLI ERJON 
του DODO και της MARI για λαθρεμπορία καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./96/21302 (1)
  Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας Α.Ε. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’/21-11-2013).

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./194/18745/5-12-2016 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7-4-2017) εγκριτική απόφαση.

6. Το αριθμ. 3957/12-6-2018 έγγραφο της Ανώνυμης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας .

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή επτά (7) ατόμων, από προσωρινούς 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, της προκήρυ-
ξης 13Κ/2017 (ΦΕΚ  33/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
19-10-2017) στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 
Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας), ως εξής:

- Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ορθοπαιδικής
- Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Οδοντιατρικής
- Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών, Γενικής Ιατρικής
- Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής
- Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνω-

στικής
- Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού/Διοίκησης Μονάδων 

Υγείας
- Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./97/18420 (2)
 Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» (Υπουργείο 

Υγείας). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσω-
πικού.

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/
2013 (ΦΕΚ 254/Α’/21-11-2013).

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./111/20308/1-8-2017 
εγκριτική απόφαση.

6. Το αριθμ. 646Δ.Σ/18-5-18 έγγραφο του Γενικού Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατό (100) ατόμων, διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων, από προσωρινούς πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων, της προκήρυξης 14Κ/2017 (ΦΕΚ 35/ 
Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/20-10-2017) στο Γενικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» (Υπουργείο 
Υγείας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

Αριθμ. 341/99905 (3)
   Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-

γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 

γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν 

από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθη-

ση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθή-

κες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, 

χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο 

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη-
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 113).

γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 
παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) 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).

στ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145).

η) Την αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρα-
τικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

2. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» 
(Β’ 2168).

3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής 
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την αριθμ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.000.000 
για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000 ευρώ και 
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2018: 18.000.000 ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ.

6. Την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000 
για τα έτη 2019 και 2020 (2019:16.000.000 ευρώ και 
2020: 16.000.000 ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ΑΔΑ Ψ434Η-Δ4Ρ.

7. Την αριθμ. 7767/37691/15.03.2018 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικού ύψους 18.000.000 
ευρώ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού 
φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2018, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 28423 στο Βιβλίο εγκρί-
σεων και εντολών πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ 6Ν2Τ4653ΠΓ-ΔΩΔ.

8. Το αριθμ. 18084/08.12.2017 έγγραφο του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  - 
Ν.Π.Ι.Δ.

9. Την από 31.1.2018 έγκριση της ΚΕΜΚΕ - Υπ. Οικο-
νομικών.

10. Την αριθμ. 191/57744/20.04.2018 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρ-
θρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικο-
νομικών ετών 2018, 2019 και 2020 συνολικού ύψους 
3.500.000 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 1.000.000 ευρώ 
για το οικονομικό έτος 2018, σε 1.500.000 ευρώ για 
το οικονομικό έτος 2019 και σε 1.000.000 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2020 και η οποία αποτελεί μέρος της 
συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2018 και των 16.000.000 
ευρώ για κάθε οικονομικό έτος 2019 και 2020 όπως 
προβλέφθηκε στην αριθμ. 619/146296/29.12.2016 και 
την αριθμ. 414/128412/29.11.2017 τροποποιητική της 
για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επι-
μέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενι-
σχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και 
οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή 
παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανο-
μένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από 
απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφα-
σίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες 
(ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυ-

σμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές 
βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική 
περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κρι-
θούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κα-
νονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή 
υπουργική απόφαση αριθμ. 619/146296/29.12.16 - 
ΦΕΚ Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης. 
Ειδικότερα:

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
3 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης, θα 
πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού 
έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015) 
και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, κα-
θώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου 
έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
4 του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης, για 
συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπι-
κότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται το 
«μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχει-
ρήσεων και επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3) φορολογικού 
έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015) 
ή η «Δήλωση Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτή-
των» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν το 2015), προκειμένου να ελεγχθούν 
τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον 
ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

3. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαι-
τείται επιπλέον φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους 
ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

4. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς 
καθορίζεται το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως αυτό είχε 
καθοριστεί με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποι-
ηθεί μέχρι 31.08.2020.

Άρθρο 2 
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ολοκληρώνεται στις 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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     (4)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον SIRDARA 

ZULIFGAR του Sirdara και της Rahmat Bibi για 

λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την 15GRYP08320000105-2/17.07.2018 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 150 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα 5/2/1986 στο Πακιστάν, κάτοχο του με αριθ-
μό 83861/9-6-2015 δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδα-
πού, SIRDARA ZULIFGAR του Sirdara και της Rahmat Bibi, 
με Α.Φ.Μ. 152884219 και αριθμό διαβατηρίου ΚΗ004593, 
ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρε-
μπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί 
«Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι 
ευρώ (36,00€).

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

(5)

 Επιβολή πολλαπλών τελών στον NIKOLLI ERJON 

του DODO και της MARI για λαθρεμπορία καπνι-

κών .

 Με την 16GRYP083200000239-9/17-07-2018 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 150 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμο-
νής, γεννηθέντα την 21/3/1989 στην Αλβανία, NIKOLLI 
ERJON του DODO και της MARI, με Α.Φ.Μ. 153186913, ως 
προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία 
καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία 
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.ΓΑ. επί τε-
λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ 
(36,00€).

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

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