
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 
(Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια 
χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τε-
χνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».

2 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
10ου Τμήματος Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) 
Κομοτηνής της Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίω-
ξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεσσαλονίκης)

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ABUAMRA 
ISMAIL TOY SOULEMAN για παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SHEBAT AHMED 
TOY GHASAB γτα παράβαση λαθρεμπορίας κα-
πνικών.

5 Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών για λαθρε-
μπορία καπνικών.

6 Επιβολή προστίμου στον MOSTAFA (επ.) MOSTAFA 
Α (ον.)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45821 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 

(Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτή-

ρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα»(Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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 Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121), όπως διορθώθηκε (Α΄126) και ισχύει,

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) και ιδίως του άρθρου 
1 αυτού.

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ) τη με αριθμ. Υ2/09.07.2019 (Β΄ 2901) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών»,

ζ) της με αριθμ. 48/01.08.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (B΄ 3100),

η) της με αριθμ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
24 παρ. 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 258).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 «Φο-
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ 8 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Τη με αριθμό 100335/Ι2/28.06.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2600) «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρή-
σεων».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 
(Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Κριτή-
ρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας των επιχειρήσεων», ως προς το άρθρο 
5 «Διαδικασίες Πιστοποίησης», το οποίο τροποποιείται 
ως προς τις παραγράφους 3, 4 και 5, οι οποίες αντικαθί-
στανται ως ακολούθως:

«3) Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του 
ερευνητικού έργου, την υλοποίηση, τα παραδοτέα σε 
σχέση με τους στόχους και η πιστοποίηση των δαπανών 
διενεργούνται από έναν Εμπειρογνώμονα στο θεματικό 
τομέα της αξιολογούμενης πρότασης, ο οποίος δύναται 
να προέρχεται είτε από το Μητρώο Πιστοποιητών - Αξιο-
λογητών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου και από έναν Πι-
στοποιητή οικονομικού αντικειμένου, ο οποίος δύναται 
είτε να προέρχεται από το Μητρώο Πιστοποιητών/Προ-
μηθευτών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου. Οι ανωτέρω θα 
ορίζονται από τον/τη Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας με την έκδοση των σχετικών διοικητικών 
πράξεων.

4) Οι ως άνω Εμπειρογνώμονες/Πιστοποιητές δύνα-
νται να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις του 
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου στην έδρα 
του Δικαιούχου.

5) Το έργο τους θα ολοκληρώνεται με την υποβολή 
στην Υπηρεσία έκθεσης πιστοποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα, προς έγκριση 
από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο-
λογίας».

Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή για τις 

δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
των επιχειρήσεων, του φορολογικού έτους 2018 και 
εντεύθεν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με τίτλο «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπα-
νών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επι-
χειρήσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

 Αριθμ.     Δ. ΟΡΓ. Α 1051228 ΕΞ 2020 (2)
 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 

10ου Τμήματος Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) 

Κομοτηνής της Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δί-

ωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) της Ελε-

γκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης 

(ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 
άρθρου 7, των περιπτώσεων αα’ έως και γγ’ της υποπα-
ραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, και των παρ. 2 
έως 5 του άρθρου 41 αυτού. 

β) των άρθρων 57 και 60 του ν. 4622/2019 (Α΄133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

2. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (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 τις αποφάσεις 
αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» , όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότε-
ρα τις διατάξεις του άρθρου 47 αυτής. 

4. Το από 6/5/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υπο-
στήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών 
Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.). 

5. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του 10ου Τμήματος 
Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Κομοτηνής της Υποδι-
εύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου 
(Κ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονί-
κης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) της Α.Α.Δ.Ε., για την επίτευξη 
της βέλτιστης λειτουργίας αυτής. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
1. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του 10ου Τμή-

ματος Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Κομοτηνής της 
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Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων 
Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων 
Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης). 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση. 

Άρθρο 2 
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ABUAMRA 

ISMAIL TOY SOULEMAN για παράβαση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της 47/21-04-2020 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ρό-
δου, που εκδόθηκε στις 21-04-2020 σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 53, 106 παρ. 1, 119 παρ. 2, 142 
παρ. 2, 150 παρ. 1 και 155 του ν. 2960/2001 και δημο-
σιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του 
ν. 2960/2001, επιβάλλεται σε βάρος του ABUAMRA 
ISMAIL του SOULEMAN και της AYSHA, με ημερομηνία 
γέννησης 26/01/1996, υπηκόου Παλαιστίνης, κατόχου 
του αριθμ. 715871/02-09-2019 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή 
Προστασία (αριθμ. υποθ. 140365), με Α.Φ.Μ. 175760453 
πρώην κατοίκου Κ.Υ.Τ. Λέρου και νυν αγνώστου διαμο-
νής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% πο-
σού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €), για τελωνειακή παράβα-
ση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων [εκατόν είκοσι 
(120) πακέτα τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων έκαστο].

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου, εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α΄/17-5-1999), από την επομένη 
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SHEBAT AHMED 

TOY GHASAB γτα παράβαση λαθρεμπορίας κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 38/22-04-2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου 

Ρόδου, που εκδόθηκε στις 22-04-2020 σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 53, 106 παρ. 1, 119 παρ. 2, 142 παρ. 
2, 150 παρ. 1 και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του ν. 2960/2001, 
επιβάλλεται σε βάρος του SHEBAT AHMED TOY GHASAB 
και της NABILLAH, με ημερομηνία γέννησης 05/05/1985, 
υπηκόου Συρίας, κατόχου του αριθμ. 722477/10-09-2019 
Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου, με Α.Φ.Μ. 175760428, προ-
σωρινού κατοίκου Λέρου και πλέον αγνώστου διαμονής 
και του ABDELJABBAR MOUREI ΤΟΥ ABDULKADER και 
της AYUSH, με ημερομηνία γέννησης 01/01/1994, υπη-
κόου Συρίας, κατόχου του αριθμ. 668646/26-06-2019 
Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου, με Α.Φ.Μ. 175579847, 
προσωρινού κατοίκου Λέρου και πλέον διαμένοντος 
εντός ξενοδοχείου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ» Άλλη μεριά Βόλου 
Μαγνησίας, πολλαπλό τέλος ποσού δύο χιλιάδων δεκα-
επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2.017,29 €), πλέον 
τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού σαράντα οκτώ 
ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (48,41 €), για τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων [εκατόν 
ογδόντα (180) πακέτα τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων 
έκαστο].

Επιμερίζεται το ανωτέρω ποσό του πολλαπλού τέ-
λους (2.017,29 €), ως ακολούθως: 50% για τον SHEBAT 
AHMED TOY GHASAB και της NABILLAH, ήτοι χίλια οκτώ 
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.008,65€), πλέον τέλος 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 2,4%, ήτοι είκοσι τέσσερα ευρώ 
και είκοσι λεπτά (24,20€) και 50% για τον ABDELJABBAR 
MOUREI ΤΟΥ ABDULKADER και της AYUSH, ήτοι χίλια 
οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.008,65€), πλέον 
τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 2,4%, ήτοι είκοσι τέσσερα 
ευρώ και είκοσι λεπτά (24,20€). Για την πληρωμή του 
συνόλου του ανωτέρω επιβληθέντος πολλαπλού τέλους 
κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι και οι δύο ως 
άνω καταλογιζόμενοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου, εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α΄/17-5-1999), από την επομένη 
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών για λαθρε-

μπορία καπνικών.

  Με την 19GRYP08320000047-8/30-01-2020 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ' άρθρα 152 και 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», στον 
νυν αγνώστου διαμονής, γεννηθέντα την 02/09/1996 
στο Πακιστάν, κάτοχο του με αριθμό 0724294 Δελτίου 
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Αιτούντος Διεθνή Προστασία, SUFYAN ALI του Shafiq 
και της Kalsoom, ως προσωπικώς υπεύθυνο, πολλα-
πλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του 
ν. 2960/2001 περί «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»), 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00), τα οποία 
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τε-
λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ
(€ 36,00), ήτοι εν συνόλω ποσό χιλίων πεντακοσίων τρι-
άντα έξι ευρώ (€ 1.536,00).

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(6)
    Επιβολή προστίμου στον MOSTAFA (επ.) 

MOSTAFA Α (ον.)

  Με την 22/2018/27.08.2018 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Μυτιλήνης επιβλήθηκε 
κατ' άρθρο 137 παρ. A4 περίπτωση δ΄ του ν. 2960/2001, 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2960/ 
2001, στον MOSTAFA (επ.) MOSTAFA Α (ον.) του ABDUL 
FETAA, με αριθμό διαβατηρίου 447613132, εκδόσεως 
αρχών Ηνωμένων Πολιτειών, με Α.Φ.Μ. 167378669, Δ.Ο.Υ. 
Μυτιλήνης, ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ανερ-
χόμενο στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ 

(1.350€) ευρώ, επιβαρυνόμενο με το ανάλογο τέλος 
χαρτοσήμου 2% (27,00€) και Ο.Γ.Α. 20% επί χαρτοσήμου 
(5,40€), ήτοι συνολικά στο ποσό των χιλίων τριακοσίων 
ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.382,40€), κα-
θότι, ως κάτοχος του υπ' αριθμ. 3/27-06-2016 Δελτίου 
Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ), διαπιστώθηκε ότι κυκλο-
φορούσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ήτοι ένα JEEP 
μάρκας FORD ENGE, με αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας 
Ε-1683 (προσωρινές πινακίδες εκδόσεως Ελληνικών Αρ-
χών), με αριθμό πλαισίου 2FMDK36C57BA74579, κυβι-
σμού 3.500 cc, για το χρονικό διάστημα από 17-12-2017 
έως και 15-02-2018, τη στιγμή που του είχε δοθεί πα-
ράταση για την κυκλοφορία του ανωτέρω αυτοκινήτου 
μόνο για το χρονικό διάστημα από 17-10-2017 έως 
16-12-2017. Με τον τρόπο αυτό παραβίασε το επιτρε-
πόμενο χρονικό διάστημα κυκλοφορίας κατά εξήντα 
(60) ημέρες

Η παραπάνω πράξη του αποτελεί Τελωνειακή παρά-
βαση των διατάξεων της Δ. 247/88 Α.Υ.Ο. και της παρ. 4δ 
του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας».

Κατά της παρούσας πράξης, ο καταλογιζόμενος δικαι-
ούται να ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΦΙΩΝΙΑΤΗΣ   

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