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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης κατά (20) ημέρες.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον YOUSAF (ΕΠ)
KHALIL (ON) του MUHAMMAD.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον NAVEED (ΕΠ)
YASIR (ON) του MUHAMMAD SADIQ.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD
(ΕΠ) ASIF (ON) του MUHAMMAD FATEH.

5

Επιβολή Εισαγωγικού Δασμού, Φ.Π.Α. και Ποινής
Ανακριβούς Δήλωσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 2133.1/43711/2019/
11-6-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2396/19-6-2019 (τ. Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1α/Γ.Π.οικ.60532
(1)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης κατά (20) ημέρες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Περί δαπανών
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΦΕΚ 94/
Α΄/14-08-2015),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005),
γ) του άρθρου 9, παρ. 1, του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/
15-3-2010),

Αρ. Φύλλου 3432

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019).
ε) του π.δ. 121/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» όπως ισχύει (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017),
στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016)».
2. Τις αποφάσεις:
α) 2/73/ΔΕΠ/14-01-2016 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών « Περί δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών των
μετακινούμενων υπαλλήλων» (ΦΕΚ 20/Β΄/14-01-2016).
β) 2/23539/0022/26-4-02 «Περί καθορισμού ανώτατου
ορίου ημερών κίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ 628/Β΄/22-5-2002).
3. Το αριθμ. 851/06-06-19 έγγραφο της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης
Χρήσης σχετικά με επέκταση επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας.
4. Την αριθμ. Β1α/οικ.51043/04-07-2019 βεβαίωση του
Προϊστάμενου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας και την
αριθμ. Α1α/49551/03-07-19 εντολή Μετακίνησης της
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, με την οποία συμπληρώνονται οι εξήντα (60) δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης
για τον Κούβελα Δημήτριο.
5. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης
θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικονομικού
έτους 2019 και ανέρχεται στο ύψος των 4.500,00 € κατά
προσέγγιση σύμφωνα με το αριθμ. 1064/04-07-2019
έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης σχετικά με την εκτίμηση
της δαπάνης, αποφασίζουμε:
1. Την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης πέραν των εξήντα (60) ημερών, μέχρι του οποίου
επιτρέπεται να μετακινείται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, στον Κούβελα Δημήτριο, Καθηγητή Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμ. Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατά είκοσι (20) ημέρες
για το έτος 2019.
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2. Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου θεωρείται
επείγουσα και απαραίτητη, δεδομένης της συχνής και
επαναλαμβανόμενης συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής της οποίας προεδρεύει ο Κούβελας Δημήτριος και
κατά συνέπεια η παρουσία του κρίνεται υποχρεωτική.
3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει δύο (02)
μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον YOUSAF (ΕΠ)
KHALIL (ON) του MUHAMMAD.
Με την 98/2013/24-07-2019 (ημερομηνία έκδοσης
24/07/2019) καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του
YOUSAF (ΕΠ) KHALIL (ON) του MUHAMMAD, αγνώστου
διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
25.661,52 €
Τ.Χ.(2%):
513,23 €
Ο.Γ.Α. (20% επί ΤΧ):
102,65 €
Σύνολο:
26.277,40 €
Ήτοι είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά
ευρώ και σαράντα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (2.568 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β),
2(ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
ίδιου ως άνω νόμου.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον NAVEED (ΕΠ)
YASIR (ON) του MUHAMMAD SADIQ.
Με την 141/2013/23-07-2019 (ημερομηνία έκδοσης
23/07/2019) καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του
NAVEED (ΕΠ) YASIR (ON) του MUHAMMAD SADIQ, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
9.792,99 €
Τ.Χ.(2%):
195,86 €
Ο.Γ.Α. (20% επί ΤΧ):
39,17 €
Σύνολο:
10.028,02 €
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Ήτοι δέκα χιλιάδες είκοσι οχτώ ευρώ και δύο λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (980 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β),
2(ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
ίδιου ως άνω νόμου.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD
(ΕΠ) ASIF (ON) του MUHAMMAD FATEH.
Με την 119/2013/15-07-2019 (ημερομηνία έκδοσης
15/07/2019) καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του
MUHAMMAD (ΕΠ) ASIF (ON) του MUHAMMAD FATEH.
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
21.060,99 €
Τ.Χ.(2%):
421,22 €
Ο.Γ.Α. (20% επί ΤΧ):
84,24 €
Σύνολο:
21.566.45 €
Ήτοι είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ
και σαράντα πέντε λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (2.010 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β),
2(ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
ίδιου ως άνω νόμου.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(5)
Επιβολή Εισαγωγικού Δασμού, Φ.Π.Α. και Ποινής
Ανακριβούς Δήλωσης.
Με την αρίθμ. 19GRYX200100001468/29-05-2019 πράξη Συμπληρωματικής βεβαίωσης της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 29-05-2019, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 του ν. 2960/2001 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 101, 104 και
105 του Καν. 952/13, βεβαιώνουμε συμπληρωματικά
επί της αρίθμ. 17GRIM200100443945/12-09-2017 διασάφησης εισαγωγής, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία
μας από την ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΦΜ 041408845,
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Χειμάρας 24,
η οποία τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής για την
υπηρεσία σύμφωνα με την αρίθμ. 1507/19/743108/
08-04-2019 βεβαίωση αγνώστου διαμονής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ποσό Εισαγωγικού Δασμού ύψους επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (704,31 €),

Τεύχος B’ 3432/11.09.2019
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Φ.Π.Α. ύψους χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ
και εξήντα έξι λεπτών (1577,66 €) και Ποινή Ανακριβούς
δήλωσης άρθρου 42 ν. 2960/2001 ύψους τριακοσίων
σαράντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (342,30 €), κατ'
εφαρμογή των άρθρων 70 έως 74 του Καν. 952/13 ΕνΤΚ
περί της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων καθώς
και των άρθρων 140 και 141 του Καν. 2447/2015 περί
μη αποδοχής της δηλωθείσας συναλλακτικής αξίας Κατά
της πράξης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΔΠΘ),
εντός 30 ημερών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσωες.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 2133.1/43711/2019/11-6-2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2396/19-6-2019 (τ. Β΄), στη σελίδα
26763, στη Β' στήλη, στον στίχο 28 εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο:
«για δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη»
στο ορθό:
«για δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου»
(Από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

40440
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02034321109190004*

