
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων 
Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α - 42658/4048/09 (Β’ 
1931) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Οργανισμού 
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Β’)».

3 Απόφαση απόδοσης ενός κατασχεθέντος οχήμα-
τος στον ιδιοκτήτη του.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον [επ] DOKA [ov] 
ALBJOND του MERSIM .

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος της METODIEVA 
LYUBKA.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ.4051 (1)
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουρ-

γείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

μάτων.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4486/2017 

(Α' 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/ 
1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/ 
1985 (Α' 217) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/ 
1998 (Α' 136) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις».

5. Το ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Το π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Το π.δ. 106/2014 (Α' 173) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

8. Το π.δ. 114/2014 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... και Τουρισμού».

10. Το π.δ. 73/2015(Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 125/2016(Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ8 απόφασης του Πρω-
θυπουργού (Β' 2109/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρη-
σκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας, Διυπουργική Επι-
τροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, αρμόδια για τον συντονισμό των στρατη-
γικών και δράσεων των δυο Υπουργείων για τη ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγ-
γέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,
β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) ένα μέλος με ιδιαίτερο επιστημονικό κύρος που 

να έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για τις 
γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του στο αντι-
κείμενο της ανωτέρω Επιτροπής, ως Συντονιστή, που 
ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Διυπουργικής 
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Αντιπρόεδρο του (Κε.Σ.Υ.) με αναπληρωτή του 
ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κε.Σ.Υ., ιατρό 
που προτείνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτού,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Α.Ν με τον αναπληρωτή του,
ζ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των ιατρικών τμημάτων των σχολών 

επιστημών υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται 
μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

η) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, με τον 
αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση 
των Προέδρων,

θ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής 
και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με τον αναπληρωτή 
του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

ι) έναν εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, με τον αναπληρωτή του,
ια) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., με τον αναπλη-

ρωτή του,
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Ε., με τον αναπληρωτή του,
ιγ) έναν Παιδοψυχίατρο, Πανεπιστημιακό, με τον ανα-

πληρωτή του, που ορίζεται από την Επιστημονική Εται-
ρεία Παιδοψυχιάτρων.

3. Στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής συγκρο-
τείται και λειτουργεί μόνιμη Ομάδα Εργασίας που απαρ-
τίζεται από:

α) τους εκάστοτε Προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων 
των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και 
τους αναπληρωτές Προέδρου ως αναπληρωτές τους,

β) τους δυο (2) εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους ανα-
πληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν με την απόφαση 
συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 2 και,

γ) το μέλος της περίπτωσης (ζ) της παρ. 2 με τον ανα-
πληρωτή του, το οποίο και προεδρεύει.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί ο συντο-
νισμός και η συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της 
χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκ-
παίδευσης και έρευνας.

4. Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.
Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην 

Επιτροπή ορίζονται από το φορέα τους εντός τριάντα 
(30) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης και 
σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού, ο εκπρόσωπος 
ορίζεται από τον αντίστοιχο αρμόδιο Υπουργό.

5. Ειδικότερα, η Επιτροπή εισηγείται για:
α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, 

μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευ-
νας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και 
τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με 
την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές 
αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που 
αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουρ-
γούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για 
την επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού.

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή 
και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

6. Με απόφαση της Επιτροπής μπορούν να συγκροτού-
νται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από άλλους δημό-

σιους λειτουργούς ή ιδιώτες ή άλλους κατά περίπτωση 
αρμόδιους γενικούς γραμματείς ή εκπροσώπους τους. Τα 
μέλη των Ομάδων Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Για τα μέλη της Επιτροπής που έχουν δημοσιοϋ-
παλληλική ιδιότητα, καταβάλλονται έξοδα κίνησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 
τους δημοσίους υπαλλήλους. Στους ιδιώτες-μέλη που με-
τακινούνται εκτός έδρας καταβάλλεται ημερήσια εκτός 
έδρας αποζημίωση και έξοδα κίνησης, που καθορίζονται 
με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας.

8. Η θητεία των μελών είναι πενταετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ   

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

 Αριθμ. Α-69856/3851 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α - 42658/4048/09 

(Β' 1931) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 

και Επικοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Οργανι-

σμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Β')». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4482/2017 

(Α' 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοι-
νωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης 
και άλλες διατάξεις»,

β. του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

δ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε. της υπ' αριθμ. οικ 4402/88/23-01-2017 (Β' 127) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
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και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη»,

στ. του π.δ. 109/2014 (Α’ 176) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ζ. της υπ' αριθμ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,

η. του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. Α - 42658/4048/09 
(Β' 1931) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Οργανισμού του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 
(Κανονισμός Β')».

2. Την υπ' αριθμ. 20/31.08.2017 απόφαση της συνεδρί-
ασης της 31ης Αυγούστου 2017 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Κανο-
νισμού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Β').

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9452/210/31.08.2017 έγγραφο 
του Ο.Α.Σ.Θ. με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση η τρο-
ποποίηση του Γενικού Κανονισμού του Ο.Α.Σ.Θ..

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. Α - 42658/4048/09 (Β' 
1931) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών «Έγκριση του Γενικού Οργανισμού του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κα-
νονισμός Β')» προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να προ-
σλαμβάνουν μέχρι τρεις (3) συνεργάτες-συμβούλους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ο καθένας, προς επιστημονι-
κή και τεχνική υποστήριξη του έργου τους. Η θητεία των 
συνεργατών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εκτελούν 
τα καθήκοντά τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος και λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης αποζημιώ-
σεως, με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξης της θη-
τείας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
αντίστοιχα. Η παροχή των υπηρεσιών τους δύναται να 
καταγγελθεί οποτεδήποτε κατόπιν εισήγησης του Προ-
έδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύ-
ναται να ορισθεί ένας σύμβουλος για κάθε μία Διεύθυν-
ση του ΟΑΣΘ, από τους υπαλλήλους του Οργανισμού. 
Το έργο, το αντικείμενο, τα πιθανά παραδοτέα και κάθε 
άλλη διαδικασία ή λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι   

 Αριθμ. αποφ.: 2122.7-3.3/68383/17 (3)
Απόφαση απόδοσης ενός κατασχεθέντος οχήματος στον ιδιοκτήτη του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου .... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως ισχύει.
2. Τη διάταξη του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.53/28-07-2017 Εισαγγελική Παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς.
4. Το γεγονός ότι εξέλειψαν οι υπηρεσιακές ανάγκες διάθεσης του οχήματος στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτο-

φυλακή.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζεται:
1. Η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2122.7/39576/20-11-2015 απόφασης ΥΝΑΝΠ (Β΄2629), σε εκτέλεση υπ’ αριθμ. Φ.53/

28-07-2017 Εισαγγελικής Παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς.
2. Η απόδοση του κατασχεμένου ΙΧΕ οχήματος που περιγράφεται στο Παράρτημα και το οποίο αποτελεί αναπό-

σπαστο μέρος της παρούσας, στον ιδιοκτήμονα αυτού, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παράδοσης παραλαβής.
3. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής- 
μοντέλο

Daimler-Chrysler Smart 
(επιβατηγό)

Χρώμα Λευκό

Κυβισμός 799 cc Καύσιμο Πετρέλαιο κίνησης

Αριθμός πλαισίου WME4514011K388857 Τόπος φύλαξης Επισκευαστική Βάση ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Ελευσίνα)

Αριθμός κινητήρα 660951 Κατάσταση μέσου Καλή

Έτος πρώτης 
κυκλοφορίας

2010 Θέσεις επιβατών Δύο (02)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

   (4)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον [επ] DOKA [ov] 

ALBJOND του MERSIM. 

 Με την αριθ. 23/12-10-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Χανίων, ο [επ] DOKA 
[ov] ALBJOND του MERSIM και της XHEVAHIRE, Α.Δ : 
BF7160240 (Αλβανίας], γεν. 09/02/1997 στην Αλβανία, 
αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει 
ποσότητα λαθραίου χύμα κομμένου καπνού, κρίθηκε 
υπαίτιος τέλεσης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπο-
ρίας, των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119 Α' 
παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β' και παρ. 2 εδ. ζ', 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 πολ-
λαπλό τέλος [1500] χίλια πεντακόσια ευρώ, πλέον Τ.Χ [30] 
τριάντα ευρώ και ΟΓΑ [6] έξι ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα». 

 Η Προϊσταμένη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ    
Ι

(5)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος της METODIEVA 

LYUBKA. 

 Με τη με αριθμό MRN 16GRYK07010000053-4/

13-05-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλ-
λονται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 
2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001, 
σε βάρος της (επ.) METODIEVA (ov.) LYUBKA του 
Trayankova και της Trayana, γεν. στη Βουλγαρία την 
28-04-1975, κάτοχο της με αριθμό 30216 (No 223040) 
βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και κάτοικο Πατρών Αχαΐας, οδός 
Κανακάρη Ρούφου και Άστιγγος 100, και σύμφωνα 
με νεότερες πληροφορίες κάτοικος Κύπρου (1. Λεωφ. 
Αρτέμιδος 25, Λάρνακα, και 

2. Νικολάου Καταλάνου 11, 2407 Έγκωμη, Λευ-
κωσία), και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέ-
λος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και 
συγκεκριμένα της κατοχής από κοινού με τον (επ.) 
SYED-QAMAR (ov.) ABBAS του Ghulam-Abbas, πο-
σότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) πακέτων 
λαθραίων τσιγάρων, χωρίς την προηγούμενη κατα-
βολή των αναλογούντων φόρων, που έλαβε χώρα την 
17-12-2014 στη συμβολή των οδών Κανακάρη Ρού-
φου και Άστιγγος 100 στην Πάτρα, ανερχόμενο κατ' 
επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής της 
στην παράβαση, στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξα-
κοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 
(5.696,61€), και συνολικά στο ποσό των έντεκα χιλιά-
δων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο 
λεπτών (11.393,22€), για την καταβολή του συνόλου 
του οποίου κηρύχθηκε αλληλεγγύως συνυπόχρεη. 

Η Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037232010170004*
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