
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου. 

2 12η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 13849/14-12-2017 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστι-
κότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση 
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλο-
ντος” (Β΄ 4543).

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος της 
(επ) STOYANOVA (όv) IVANKA DIMITROVA του 
DIMITAR και της ΑΝΝΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 139618/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου. 

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 

4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» , του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/ 
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (1584 Β’) 
υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186406/Δ5/5-12-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
(Β΄ 360/2014), η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 94524/Ν1/7-6-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 2106).

7. Την από 7-9-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχο-
λείου.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186406/Δ5/
5-12-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου (Β΄ 360/2014), η οποία τροποποιήθηκε με την 
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υπό στοιχεία 94524/Ν1/7-6-2017 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2106), ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολού-
θως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δώδεκα 
(12) αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας οι δύο (2) 
είκοσι οκτώ (28) μαθητών και οι δέκα (10) είκοσι τεσσά-
ρων (24) μαθητών, για μία (1) αίθουσα Πληροφορικής, 
τρεις (3) αίθουσες εργαστηρίου Γαλλικών, μία (1) αίθουσα 
εργαστηρίου Αγγλικών, δύο (2) αίθουσες εργαστηρίου 
Θρησκευτικών, μία (1) αίθουσα εργαστηρίου Φυσικής 
Πειραματικής, μία (1) αίθουσα εργαστηρίου Μουσικής 
στο υπόγειο και μία (1) αίθουσα εργαστηρίου Θεατρικού 
Παιχνιδιού στο υπόγειο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό Θ. Σοφούλη 
2, στη Νέα Σμύρνη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Φουρναράκη Φί-
λιππο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

I

    Αριθμ. 5217 (2)
12η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13849/14-12-2017 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 

Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωρ-

γικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-

στικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 

“Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 

χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του πε-

ριβάλλοντος” (Β΄ 4543). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

2. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, 
(ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

4. Τον Καν (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 807/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 
227/31.07.2014).

7. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
(ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 640/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).

9. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 
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του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Τον ν. 4314/2014 «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», όπως κάθε φορά ισχύει και 
ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 69,  (Α΄ 265).

12. Την υπ’ αρ. 6353/210150/23-8-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 644).

13. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπι-
ση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020” (Β΄ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ 
ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχεί-
ρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών 
και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Εν-
διάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 
3447), όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Την υπ’  αρ. 13158/28-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον 
«Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην αντα-
γωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»
(Β΄ 4302), όπως ισχύει κάθε φορά.

16. Την υπ’ αρ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια 
της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

17. Την υπ’ αρ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά 
κριτήρια της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος».

18. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφα-
νών προσφυγών του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 13849/
14-12- 2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4543), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Την υπ’ αρ. 2752/08-10-2020 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

20. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 13849/14-12-2017 Πρό-
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β’ 4543) ως εξής:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 4, ο Πίνακας 1.1 «Κατανομή δημόσιας δα-

πάνης στη Δράση 4.1.1» αντικαθίσταται ως εξής:

Περιφέρεια
Φυσικά και

Νομικά
Πρόσωπα

Συλλογικά
σχήματα

Αν. Μακ. και Θράκης 60.085.955 13.921.057
Αττικής 7.186.018 416.950
Βορείου Αιγαίου 45.122.197 861.331
Δυτικής Ελλάδας 46.030.250 1.417.684
Δυτ. Μακεδονίας 33.810.037 9.984.280
Ηπείρου 23.018.064 2.090.330
Θεσσαλίας 54.150.141 7.743.084
Ιονίων Νήσων 3.543.867 522.901
Κεν. Μακεδονίας 116.016.091 27.128.999
Κρήτης 39.604.700 1.139.703
Νοτίου Αιγαίου 12.154.466 -
Πελοποννήσου 43.471.654 552.625
Στερεάς Ελλάδας 34.998.630 889.610
Σύνολο Χώρας 519.192.070 66.668.554

Άρθρο 2
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ   

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος της 

(επ) STOYANOVA (όv) IVANKA DIMITROVA του 

DIMITAR και της ΑΝΝΑ.

Με την υπό στοιχεία MRN 20GRYK17320000042-9/
14-10-2020 καταλογιστική πράξη της Προϊστάμενης 
του Τελωνείου Κυλλήνης που εκδόθηκε κατά εξουσιο-
δότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλλε-
ται βάσει των διατάξεων της παρ. 2 των άρθρων 119Α, 
155 και επόμενα του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα» σε βάρος του κατωτέρω:
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(επ) STOYANOVA (όv) IVANKA DIMITROVA του DIMITAR 
και της ΑΝΝΑ, γεννηθείσα την 23-02-1965 στη Βουλγα-
ρία, κάτοχο του υπ’ αρ. 380434135/08-09-2010 Διαβατη-
ρίου Βουλγαρικών Αρχών, κάτοικο Πύργου Ηλείας (σύμ-
φωνα με τη δικογραφία) και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλό τέλος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβα-
σης και συγκεκριμένα της κατοχής διακοσίων ογδόντα
(280) πακέτων λαθραίων τσιγάρων προς πώληση, για τα 
οποία δεν είχε καταβληθεί ο αναλογούν ειδικός φόρος 
κατανάλωσης κατά παράβαση του εδαφ. ζ της παρ. 2 

άρθρου 155, του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 των άρθρων 119Α, 142 του ιδίου νόμου.

Επιβάλλαμε στην ανωτέρω υπαίτιο πολλαπλό τέλος 
έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενή-
ντα επτά λεπτά «6.797,97» € πλέον Τελών Χαρτοσήμου 
(Τ.Χ.) και υπέρ Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%, σύμφωνα με την 
διάταξη της παρ. 19 άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.

Η Προϊσταμένη

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΤΛΕΡΑ
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