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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 105935
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

Αρ. Φύλλου 4588

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2-11-2015 (Β’ 2473)
απόφαση του Υπουργού για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του
ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3
αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 25305/05-03-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:
«Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
και Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (Β’ 893).
11. Την υπό στοιχεία C(2021) 4441/14-06-2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της
αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των
Χρηματοδοτικών Πινάκων.
12. Το υπ’ αρ. 4828/15-09-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αιτήματος αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης
πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
13. Το υπ’ αρ. 103311/22-09-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ.
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14. Την υπ’ αρ. 103461 - 23-09-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
15. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του
σημείου 10 του σκεπτικού της παρούσης, με την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως
ακολούθως:
Άξονας Τίτλος άξονα
Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό
εντάξεων επί της
συνολικής χρηματοδότησης
05
Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ 122,81%
Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 169,57% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ θα πρέπει να προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της
υπερδέσμευσης.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 4588/05.10.2021

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και
ογδόντα τριών λεπτών(567,83 €).
2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ
και πενήντα ενός λεπτών(1.703,49 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών
και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της 1 του άρθρου
150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό
πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών(567,83 €) επιμερίστηκε στον ALI SHOUKAT του
Barkat και της Fahmeeda, γεν. 07-12-1974 στο Πακιστάν,
κάτοικο Αθηνών, οδός Αμπλιανής αρ. 7 νυν αγνώστου διαμονής, ποσό πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών(567,83 €) στον ABBAS MOHAMMAD
του Anayat Oula και της Sugra Bibi, γεν. 01-01-1975 στο
Πακιστάν, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλεξανδρείας αρ. 41
νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 049935479 και ποσό
πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών(567,83 €) στον NAZMIR ASHIF του Mohammad
Haleed και της Safia Bibi, γεν. 23-02-1981 στο Πακιστάν,
κάτοικο Αθηνών, οδο Αλεξανδρείας και Λένορμαν και
νυν αγνώστου διαμονής.
3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 702/17/2021 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 29109.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152 , της
παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 160 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 17.10.2014 στην Αθήνα (σχετ. η υπό
στοιχεία 3008/14/7-α718-10-14 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

(3)
Α) Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.26170/ΠΕ/Α325/
04.02.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β΄ 613):
1. στη σελίδα 6429, στην δεξιά στήλη, στον 42ο στίχο
εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.»,
2. στη σελίδα 6431, στην αριστερή στήλη, στον 24ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.»,
3. στη σελίδα 6432, στην αριστερή στήλη, στον 27ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «και στις οποίες ανακατασκευάζονται
τα νέα κτίρια»,

Τεύχος B’ 4588/05.10.2021
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στο ορθό «τα οποία είτε επισκευάζονται είτε ανακατασκευάζονται σε αυτές».
Β) Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.11203/Α325/
09.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3077):
1. στη σελίδα 39821, στην δεξιά στήλη, στον 24ο στίχο
εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.»,
2. στη σελίδα 39823, στην αριστερή στήλη, στον 8ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.».
Γ) Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13975/Α325/
20.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3898):
1. στη σελίδα 52666, στην δεξιά στήλη, στον 26ο στίχο
εκ των άνω, διορθώνεται

60945

το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.»,
2. στη σελίδα 52668, στην αριστερή στήλη, στον 21ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.».
Δ) Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13758/Α325/
20.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3905):
1. στη σελίδα 52884, στην δεξιά στήλη, στον 36ο στίχο
εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.»,
2. στη σελίδα 52886, στην αριστερή στήλη, στον 24ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.»,
στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.».
(Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045880510210004*

