
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Δεσμευτική οδηγία της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ρ.Α.Λ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

   Δυνάμει της 121/14/2020 καταλογιστικής πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 09.03.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 
εδ. ζ' του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
αφορά, μεταξύ άλλων και λαθρεμπορία 1.870 πακέτων 
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 01.04.2013 στην Αθήνα 
(σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/10/02-04-2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού) και δημο-
σιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (6.264,72 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (18.794,16 €), ήτοι 
το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνι-
κά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την 
είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου 
ποσό εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ 
και οκτώ λεπτών (9.397,08 €) επιμερίστηκε στον AHMED 
FAROOQ του Warisali και της Jamila Bibi, γεν. 08-01-1979 
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Τεύκρου 
αρ. 8 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 075778404.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ 

Ι

(2)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών .

   Δυνάμει της 102/15/2020 καταλογιστικής πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 03/03/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδ. ζ' του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», αφορά λαθρεμπορία 1.300 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 11/04/2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. 
πρωτ. 3008/14/4-α΄/11-04-2013 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων) και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (4.355,15 €), εκ των 
οποίων Εισαγωγικός Δασμός 458,96 €, Φ.Π.Α. 877,59 € και 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 3.018,60 € (Πάγιος 2.080,00 € 
και Αναλογικός 938,60 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ARSHAD MUHAMMAD 
ή MUHAMMAD ARSHAD του Muhammad Shafi και της 
Karam (ή Karem) Bibi, γεν. 15/05/1980 στο Πακιστάν, πρώ-
ην κάτοικο Αθηνών, οδός Στεφάνου Κυπαρίσσου αρ. 5 
ή Παπαναστασίου αρ. 93 ή Ιακωβάτων αρ. 44-46, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 138326819, κάτοχο του 
με αρ. FS1917491 Διαβατηρίου Πακιστάν, πολλαπλό τέ-
λος συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εξήντα πέντε 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (13.065,45 €), ήτοι το 
τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά 
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δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι  

Αριθμ. 2/2020 (3)
  Δεσμευτική οδηγία της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ρ.Α.Λ.). 

   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α. Τον Κανονισμό ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης.12.2013 
(L358/1), «περί των προσανατολισμών της 'Ενωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 
για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ.».

β. Τον Κανονισμό ΕΕ 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 15ης.02.2017 (L57/1) 
«για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λι-
μενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρημα-
τοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».

γ. Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000 (L332/81) «σχετι-
κά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλή-
των πλοίου και καταλοίπων φορτίου».

δ. Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 
13ης.12.2007 (L329/33) «για τροποποίηση του παραρ-
τήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενι-
κές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου».

ε. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 21ο.

στ. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 94), και ιδίως το άρθρο 112, όπως ισχύει.

ζ. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών» (Α' 147).

η. Τον ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ωνπαραχώρησης-Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/23/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και 
άλλες διατάξεις» (Α' 148).

θ. Τον ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυ-
νάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην 
ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση 
διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
A' 184), άρθρο 105.

ι. Toν ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων 
Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. 
Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής 
διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 35), άρθρα 
1, 45 έως 48.

ια. Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Ορ-
γάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α' 28), όπως ισχύει.

ιβ. Την 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση αναπροσαρμογής 
των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαι-
ωμάτων των παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού 
Λιμένα Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε. )» (ΦΕΚ Β΄ 2341).

ιγ. Την 8111.1/41/2009 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παρα-
λαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατα-
λοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
υπ' αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (Β' 412), όπως ισχύει.

ιδ. Την 3113.11/31087/2016/11.04.2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού 
τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου 
Α.Ε.» (ΦΕΚ Β' 1111).

ιε. Την 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Προ-
έδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) 
τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/ 
19.06.2017).

ιστ. Την 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή 
στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).

2. Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 150/2020 με θέμα «Αίτημα 
'Εκδοσης Οδηγίας κατ' άρθρον 112 του ν. 4389/2016» 
(ΑΔΑ: 67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ), αποφασίζει:

Εκδίδει την παρούσα δεσμευτική οδηγία προς την 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο
1. Το σταθερό τέλος, το οποίο προβλέπει η παράγρα-

φος 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 52283/ΕΓΔΕΚΟ/
2706/29-11-2007 (ΦΕΚ Β' 2341) με τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙ-
ΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», όπως ισχύει, επιμερίζεται ως εξής:
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2. Την υποχρέωση αποζημίωσης πλοίου σε περιπτώ-
σεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης πλοίου, οφειλόμε-
νη σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παραλαβής αποβλήτων 
της παραγράφου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 επέχει έκαστος πάροχος.

3. Πλοία τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εκ-
πτώσεων, καταβάλλουν το αναλογούν τέλος ανά κατηγο-
ρία αποβλήτου. Η δυνατότητα ένταξης σε εκπτωτική κατη-
γορία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 52283/
ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 και 3113.11/31087/2016/11-4-2016, 
εφαρμόζεται διαζευκτικά ανά κατηγορία αποβλήτων.

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Η ισχύς της παρούσας λήγει με την πάροδο 4 μηνών 
από την δημοσίευση της παρούσας, άλλως μέχρι την έκ-
δοση των υπουργικών αποφάσεων προς αντικατάσταση 
των ισχυουσών. 

 Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   

Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης Σταθερό Τέλος 
(σε €)

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €)

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Στερεών 
Απορριμμάτων 

(σε €)

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 
και κρουαζιερόπλοια (€/ κατάπλου)

] < 2.500 κ.ο.χ. 245,70 165,23 80,47

] 2.501-5.000 κ.ο.χ. 336,70 226,43 110,27

]5.001-10.000 κ.ο.χ. 518,70 348,82 169,88

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 471,21 229,49

Επιβατικά - οχηματαγωγά πλοία (€/ μήνα) 341,25 202,91 138,34

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 
100 κ.ο.χ. (€/μήνα) 332,15 51,46 280,69

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο λιμένα 
Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων) (€ / μήνα) 18,20 10,82 7,38
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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