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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων
Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές
στις 4.8.2021.

2

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις
3.8.2021.

3

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 3.8.2021.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον STOYANOV
(επών.) STOYAN (όν.) του ANGELOV και της
ZLATKA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Αρ. Φύλλου 1139

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1030
(1)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων
Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές
στις 4.8.2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/1982
(Α΄ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις
προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη
Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
2. Την υπό στοιχεία Α. 1189/18.8.2021 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 3862.).
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄ 90).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α΄ 170).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό στοιχεία Α 1189/18.8.2021 (Β΄ 3862) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών έως τις 4.2.2022, καταβάλλονται μετά
το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση
της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας
δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών
από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις
αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας
παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
2. Η παρούσα ισχύει από τις 4.2.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Α.1029
(2)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 3.8.2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/1982
(Α΄ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύ-
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ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες
καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
2. Την υπό στοιχεία Α. 1184/12.8.2021 (Β΄ 3742) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 1187/17.8.2021 (Β΄ 3817)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄ 90).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α΄ 170).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό
στοιχεία Α 1184/12.8.2021 (Β΄ 3742) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (όπως ισχύει με την υπό στοιχεία
Α.1187/17.8.2021 όμοια) έως τις 3.2.2022, καταβάλλονται
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη
δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες
χορηγήθηκε παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών
από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις
αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας
παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
2. Η παρούσα ισχύει από τις 3.2.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Α.1028
(3)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 3.8.2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/1982
(Α΄ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις
προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη
Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
2. Την υπό στοιχεία Α. 1183/12.8.2021 (Β΄ 3743) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 1187/17.8.2021 (Β΄ 3817)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄ 90).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α΄ 170).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό
στοιχεία Α 1183/12.8.2021 (Β΄ 3743) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (όπως ισχύει με την υπό στοιχεία
Α.1187/17.8.2021 όμοια) έως τις 3.2.2022, καταβάλλονται
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη
δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες
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χορηγήθηκε παράταση καταβολής καταβάλλεται την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της
τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια
για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της
χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι
και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής
καταβολής.
2. Η παρούσα ισχύει από τις 3.2.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον STOYANOV
(επών.) STOYAN (όν.) του ANGELOV και της
ZLATKA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 206/2019/30.9.2021 (MRN: 21GRYK
19020000225-0) πράξη του Προϊστάμενου του Τελωνείου Ηρακλείου, ο STOYANOV (επών.) STOYAN (όν.)
του ANGELOV και της ZLATKA, γεννηθείς την 9.9.1972
στη Βουλγαρία, υπήκοος Βουλγαρίας, κάτοχος του ΑΔΤ
644177567 Βουλγαρικών Αρχών και ΑΦΜ 165256093,
νυν αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση
λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα», καθώς κατελήφθη να έχει στην
κατοχή του, από κοινού με τον συνυπαίτιο αυτού, καπνικά προϊόντα συνολικής ποσότητας δύο χιλιάδων πεντακοσίων γραμμαρίων (2.500,00 γρμ) καπνού, άνευ της
προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης
και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε
σε βάρος του αλληλεγγύως με τον συνυπαίτιο αυτού
και εις ολόκληρον πολλαπλό τέλος ως το τριπλάσιο των
αναλογουσών δασμών και φορών ποσού ύψους χιλίων
οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών
(3 x 605,16 € = 1.815,48 €), τα οποία προσαυξάνονται
με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου
(2,4%) ποσού σαράντα τριών ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών (43,57 €), ήτοι συνολικά ποσό χιλίων οκτακοσίων
πενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (1.859,05 €), από
το οποίο επιμερίζεται στον καθ’ ου ως προσωπική οφειλή ποσό ύψους εννιακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα
τεσσάρων λεπτών (907,74 €), πλέον τελών χαρτοσήμου
(Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), ήτοι συνολικά ποσό επτά χιλιά-
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δων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα τριών
λεπτών (929,53 €), ενώ κηρύχτηκε αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπόχρεος για το υπόλοιπο επιβαλλόμενο
πολλαπλό τέλος.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την
30.9.2021.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή
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της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
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