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Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
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Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον MANSOOR ASIF του Muhammad
Asif.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον MOHAMMAD AZAD του Mohammed
Salahoon.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
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Αρ. Φύλλου 5286

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 348/14/2020 καταλογιστικής
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών,
που εκδόθηκε στις 19-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152,
της παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 50 πακέτων
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 08-04-2014 στην Αθήνα (σχετική η υπ’ αρ. 1057/9/11/09-04-2014 μηνυτήρια
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως) και
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152
του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (177,45 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 20,45 €, Φ.Π.Α. 36,00 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 121,00 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 82,50 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 38,50 €).
2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ALIAH (όν.) RUHUL AMIN
του Haseem Uddin και της Firuza Khadun ή Khatun,
γεν. το 1988 ή 1998 στο Μπαγκλαντές, κάτοχο του υπ’ αρ.
491119 φακέλου, με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις διαμονής στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους υπ’ αρ. 26 ή οδός
Σωκράτους υπ’ αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 150 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.
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Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(2)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 595/15/2020 καταλογιστικής πράξης
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
στις 19-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του
άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά
λαθρεμπορία 140 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
στις 05-01-2014 στην Γλυφάδα (σχετική η υπό στοιχεία
3008/14/1-δ/06-01-2014 μηνυτήρια αναφορά Τμήματος
Ασφαλείας Γλυφάδας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και
δυο λεπτών (469,02 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 49,43 €, Φ.Π.Α. 94,51 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 325,08 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 224,00 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 101,08 €).
2. Επιβλήθηκε στον (επ.) MIAH (όν.) MUSAROF του
Abdul Monaf ή Abdul Mouaf και της Nuresa Begum,
γεν. το 1980 στο Μπαγκλαντές, κάτοχο Α.Φ.Μ. 135842199
και του υπ’ αρ. 127611 δελτίου αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κότσικα
υπ’ αρ. 06 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 150 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.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
I

(3)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 103/17/2020 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 09-10-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της
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παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία (185) πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε στις 27-06-2014 στην Αγία Βαρβάρα Αττικής (σχετική η υπό στοιχεία 1052/9/61-δ΄/28-06-2014
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας
Βαρβάρας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (656,55 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 75,66 €, Φ.Π.Α. 133,19 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 447,70 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 305,25 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 142,45 €).
2. Επιβλήθηκε στον (επ.) HUSSAIN (όν.) MUDSIR
του Muhammad Khan ή Chan και της Shahwaz Bibi
ή Shahnaz, γεν. το 1990 στο Πακιστάν, κάτοχο του
Α.Φ.Μ. 152781882, του υπ’ αρ. 35928 δελτίου αιτήσαντος
ασύλου, με ισχύ έως 17-12-2014, πρώην κάτοικο Νίκαιας,
οδός Κασταμονής υπ’ αρ. 22 και νυν αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων
εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.969,65 €),
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση
καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 150 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στους BEREZ KADIR του Tomizedin και
SOHEL MD του Samsul Hoq.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 456/15/2020 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 26-10-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της
παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία σαράντα (40) πακέτων
τσιγάρων και 150 γρ. καπνού, που διαπιστώθηκε στις
5-9-2014 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (σχετική η υπό
στοιχεία 1052/2/63-α/5-9-2014 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου
ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτών (209,65 €), εκ των οποίων:
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α. εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (173,90 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 20,04 €,
Φ.Π.Α. 35,28 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 118,58 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 80,85 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 37,73 €) αναλογούν στα κατασχεθέντα τσιγάρα, και
β. τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(35,75 €), δηλαδή Εισαγωγικός Δασμός 5,23 €, Φ.Π.Α.
7,01 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 23,51 €, αναλογούν στον καπνό που επίσης κατασχέθηκε.
2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 150 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
επιμερίστηκε:
α. στον BEREZ ή BEPARI (επ.) MD KADIR (όν.) του
Tomizedin ή Tomij Miah και της Kukile ή Kokila Begum,
γεν. στις 1-1-1985 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Γερανίου υπ’ αρ. 16, και νυν αγνώστου
διαμονής, κάτοχο του υπό στοιχεία BF0573802 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ 164402668, ποσό πεντακοσίων ευρώ
(500,00 €), και
β. στον SOHEL (επ.) MD (όν.) του Samsul Hoq και της
Nyr Tahan, γεν. στις 15-3-1990 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μακαρίου υπ’ αρ. 1,
και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε
το υπ’ αρ. 138416 δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού,
με Α.Φ.Μ. 161009700, ποσό επίσης πεντακοσίων ευρώ
(500,00 €).
3. Κηρύχθηκαν οι ανωτέρω υπαίτιοι 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
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον HASSOUN (επ.) MOHAMED (όv.)
του Ahmad.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 378/15/2020 καταλογιστικής
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών,
που εκδόθηκε στις 23-10-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του
άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία
εξήντα τεσσάρων (64) πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 10-6-2014 στην Αθήνα (σχετική η υπ’ αρ.
3008/14/38/11-6-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο
συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και
δεκατριών λεπτών (227,13 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 26,18 €, Φ.Π.Α. 46,08 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 154,88 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 105,60 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 49,28 €).
2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 150 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 επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) επιμερίστηκε
στον HASSOUN (επ.) MOHAMED (όv.) του Ahmad και της
Asoum, γεν. στις 1-1-1967 στη Συρία, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Νικομήδειας υπ’ αρ. 8-10, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπό στοιχεία Ν005203304
διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 078846251.
3. Κηρύχθηκε ο ανωτέρω υπαίτιος 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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον MANSOOR ASIF του Muhammad
Asif.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 464/15/2020 καταλογιστικής
πράξης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις
23-10-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία εκατόν τριών (103) πακέτων τσιγάρων συνολικά, που διαπιστώθηκε στις
31-1-2014 στον Νέο Κόσμο Αττικής (σχετική η υπό στοιχεία 3008/14/11-α΄/1-2-2014 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου), και δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως
άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και
πενήντα τεσσάρων λεπτών (365,54 €), εκ των οποίων
Εισαγωγικός Δασμός 42,13 €, Φ.Π.Α. 74,15 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 249,26 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 169,95 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 79,31 €).
2. Επιβλήθηκε στον MANSOOR (επ.) ASIF (όν.) του
Muhammad Asif και της Mazaret, γεν. στις 2-6-1991 στο
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Ανθέων
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υπ’ αρ. 6, και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 100026 Δελτίο Αιτησάντος Πολιτικό Άσυλο Αλλοδαπού, με Α.Φ.Μ. 160390754, πολλαπλό τέλος
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά
την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον MOHAMMAD AZAD του Mohammed
Salahoon.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 386/15/2020 καταλογιστικής
πράξης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις
23-10-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία εβδομήντα έξι (76) πακέτων τσιγάρων συνολικά, που διαπιστώθηκε στις
27-1-2014 στο Αιγάλεω Αττικής (σχετική η υπό στοιχεία 3008/14/48-α΄/27-1-2014 μηνυτήρια αναφορά
του Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω), και δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως
άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ
και εξήντα ενός λεπτών (254,61 €), εκ των οποίων
Εισαγωγικός Δασμός 26,83 €, Φ.Π.Α. 51,31 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 176,47 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 121,60 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 54,87 €).
2. Επιβλήθηκε στον MOHAMMAD (επ.) AZAD (όν.) του
Mohammed Salahoon και της Nazeer Begum, γεν. το 1979
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός
Μανδηλαρά υπ’ αρ. 34, και νυν αγνώστου διαμονής, για
τον οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 83999 δελτίο αιτήσαντος
άσυλο αλλοδαπού, με Α.Φ.Μ. 155252535, πολλαπλό τέλος
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά
την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον BERARI HAN IF του Mostafa.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 377/14/2020 καταλογιστικής
πράξης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις
16-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία οκτακοσίων είκοσι (820) πακέτων τσιγάρων συνολικά, που διαπιστώθηκε στις 9-1-2014
στην Αθήνα (σχετική η υπ’ αρ. 3008/14/2/10-1-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά
ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (2.747,21 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 289,55 €, Φ.Π.Α. 553,59 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 1.904,07 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 1.312,00 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 592,07 €).
2. Επιβλήθηκε στον BERARI HANIF του Mostafa και
της Razdon (ή Razdom, σύμφωνα με το φορολογικό
του προφίλ στο σύστημα TAXIS), γεν. στις 1-3-1982 στο
Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Κομοτηνής, οδός Αδριανουπόλεως Τέρμα, και νυν αγνώστου διαμονής, για τον
οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 5401/5/781 ΕΔΤ Πολιτικού
Ασύλου, με Α.Φ.Μ. 163916774, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (8.241,63 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται,
κατά την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 41891
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36004/04-06-2018 απόφασης του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίων Αναργύρων (Β’ 2272).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Δ.Ο.Υ.)
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 6, των παρ. 1 και 5
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
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β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
γ) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α1115805 ΕΞ2017/31-7-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), και ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα αυτής.
3. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1074091ΕΞ2018/15-05-2018
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης,
των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)Αττικής
(Α΄ τάξης) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
4. Την υπ’ αρ. 36004/04-06-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων «Περαιτέρω εκχώρηση
της εξουσιοδότησης υπογραφής του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης και στους Προϊστάμενους των Τμημάτων» (Β’ 2272).
5. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των
φορολογουμένων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Την περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης της
υπογραφής από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., «με εντολή
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.», ως ακολούθως:
1. Στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ. για όσα
αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78, 79 του πίνακα
του υπ’ αρ. 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και
Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του υπ’ αρ. 1 της υπό στοιχεία
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Την περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης της
υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 85, 86 του πίνακα του υπ’ αρ. 1 της υπό στοιχεία
Δ. ΟΡΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιοι Ανάργυροι, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
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Αριθμ. 308639
(10)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57
και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
1.2. Του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) και ιδίως του άρθρου 87
αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
1.4. Των άρθρων 40 «Περιφερειακές Υπηρεσίες
του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» και 49 «Κεντρικές Υπηρεσίες του
τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.» του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
1.5. Της υπό στοιχεία Φ.80000/28375/1942/2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανωτική δομή και
λειτουργία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.» (Β΄ 38).
2. Τις υπό στοιχεία 355/συν. 32η/1-10-2020
(ΑΔΑ: ΨΔ8Τ46ΜΑΠΣ-ΚΙΗ) και 405/Συν. 37/05-11-2020
(ΑΔΑ: 6Υ4846ΜΑΠΣ-32Β) αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.
3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, ως εξής:
Α) Από το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών
σε Χρήμα
Ι. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομάτων Μητρότητας της
Διεύθυνσης Α΄ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν στην καταβολή επιδομάτων μητρότητας στους
ασφαλισμένους των όλων των Τραπεζών, με χωρική αρμοδιότητα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της
νομιμότητας αυτών, η έκδοση των αποφάσεων απονομής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης,
η έκδοση διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις
οικονομικές υπηρεσίες.
II. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας της Διεύθυνσης Α΄ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή εξόδων κηδείας στους ασφαλισμένους των ΤΑΠ-OΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ «Εθνική», ΤΑΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ, με χωρική αρμοδιότητα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της
νομιμότητας αυτών, η έκδοση των αποφάσεων απονο-
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μής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης,
η έκδοση διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις
οικονομικές υπηρεσίες.
III. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομάτων Ασθενείας της
Διεύθυνσης Β΄ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν στην καταβολή επιδομάτων ασθενείας
στους ασφαλισμένους των ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ
«Εθνική», ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
και ΚΑΠ-ΔΕΗ, με χωρική αρμοδιότητα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της
νομιμότητας αυτών, η έκδοση των αποφάσεων απονομής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης,
η έκδοση διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις
οικονομικές υπηρεσίες.
IV. Σε όλα τα Υποκαταστήματα Μισθωτών για τους
ασφαλισμένους που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, ως εξής:
1. Στα Τμήματα/Γραφεία Μητρώου
i. Η χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
των ασφαλισμένων του Ταμείου (όπου δεν είναι δυνατό
να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά) και η παράταση της ασφάλισης των μελών της οικογένειας των ασφαλισμένων και
η έκδοση ασφαλιστικών βεβαιώσεων.
ii. Η τήρηση, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενημέρωση
του μητρώου των ασφαλισμένων.
iii. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό
να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά και γενικά των διεθνών
εντύπων (ενδεικτικά τα S1, Ε108 κ.λπ.).
2. Στα Τμήματα/Γραφεία Παροχών (Πληρωμών) Συντάξεων
i. Η μέριμνα για την καταβολή των επιδομάτων απολύτου αναπηρίας (επίδομα συμπαράστασης) στους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.
Β) Από τα Τμήματα α) Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα και β) Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων
ΚΑΠ-ΔΕΗ στο Τμήμα Λοιπών Παροχών σε Χρήμα της
Διεύθυνσης Β΄ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας:
i. Η μέριμνα για τη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση παροχών πρόνοιας, δυσχέρειας, εφάπαξ
βοηθήματος παιδιού με ειδικές ανάγκες στους ασφαλισμένους των ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ «Εθνική», ΤΑΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης,
η έκδοση διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις
οικονομικές υπηρεσίες.
iii. Η μέριμνα για τη χορήγηση των παροχών ΠρόνοιαςΑντίληψης του ΚΑΠ-ΔΕΗ που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020
O Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Αριθμ. 308730
(11)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101956/2020 απόφασης
του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (Β΄ 2359).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57
και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ιδίως του άρθρου 87 αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
1.4. Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)» (Α΄ 127), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5. Του Κανονισμού Διάρθρωσης, Σύνθεσης, και
Αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), που εγκρίθηκε με την υπό
στοιχεία Ε4/Φ34/οικ.4279/1971 (Β΄ 678) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
υπό στοιχεία 34/3126/1972 (Β΄ 499), ΓΦ/34/146/1974
(Β΄ 6), 34/2471/1975 (Β΄ 758) και Φ.ΟΓΑ/οικ. 1097/2002
(Β΄ 1476) υπουργικές αποφάσεις, τα π.δ. 232/1983 (Α΄ 85),
π.δ. 77/1992 (Α΄ 37), π.δ. 277/1992 (Α΄ 144), π.δ. 199/1996
(Α΄ 159) και π.δ. 225/1998 (Α΄ 175) και τα άρθρα 1 και 2
του ν. 1745/1987 (Α΄ 234), την παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Την υπ’ αρ. 101956/2020 (Β΄ 2359) απόφαση του
Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. 197013/2020 (Β΄ 3822) και 233737/2020 (Β΄ 4440)
αποφάσεις.
3. Την υπό στοιχεία 406/Συν.37η/05-11-2020 (ΑΔΑ:
Ω21046ΜΑΠΣ-ΛΞΔ) απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.
4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα,
ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του
e-ΕΦΚΑ (π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Θεσσαλίας.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό
του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 101956/2020 (Β΄ 2359)
απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε μετά από τις υπ’ αρ. 197013/2020 (Β΄ 3822)
και 233737/2020 (Β΄ 4440) όμοιες, ως ακολούθως:
Την αντικατάσταση της παρ. 1, ως ακολούθως:
«1. Στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας και του Πε-
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ριφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας,
στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας και στο Τμήμα
Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Γ.Α.
των περιοχών αρμοδιότητάς τους:
1.1. Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας
για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. Ο.Γ.Α.:
1.1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών και έκδοσης των αποφάσεων
περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.
1.1.2. Η διενέργεια αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρόνο ασφάλισης και τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης κάθε φορέα. Η φροντίδα για τη συμπλήρωση
των δικαιολογητικών που τυχόν απαιτούνται.
1.1.3. Η τήρηση των σχετικών αρχείων για τα ανωτέρω.
1.1.4. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε
θέμα που αφορά τα ανωτέρω.
1.1.5. Η τήρηση του αρχείου συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
1.1.6. Η εισήγηση για την έκδοση διορθωτικών αποφάσεων.
1.1.7. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική
κατάσταση των συνταξιούχων.».
Κατόπιν των ανωτέρω, το μέρος ΙΙ της υπ’ αρ. 101956/
2020 απόφασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΙΙ. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων για την εξυπηρέτηση
ασφαλισμένων και συνταξιούχων τ. Ο.Γ.Α., αναλυτικά ως
ακολούθως:
1. Στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας και του
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας, στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας και στο Τμήμα
Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Γ.Α.
των περιοχών αρμοδιότητάς τους:
1.1. Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας
για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. Ο.Γ.Α.:
1.1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών και έκδοσης των αποφάσεων
περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.
1.1.2. Η διενέργεια αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρόνο ασφάλισης και τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης κάθε φορέα. Η φροντίδα για τη συμπλήρωση
των δικαιολογητικών που τυχόν απαιτούνται.
1.1.3. Η τήρηση των σχετικών αρχείων για τα ανωτέρω.
1.1.4. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε
θέμα που αφορά τα ανωτέρω.
1.1.5. Η τήρηση του αρχείου συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
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1.1.6. Η εισήγηση για την έκδοση διορθωτικών αποφάσεων.
1Α. Στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας και του
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας, στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας και στο
Τμήμα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων μεταφέρονται
από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. Ο.Γ.Α. των περιοχών συνταξιοδοτικής
αρμοδιότητάς τους:
1Α.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης θανάτου, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών και έκδοσης των αποφάσεων
περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.
1.Β. Στο Τμήμα Απονομής Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους
του τ. Ο.Γ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας:
1.Β.1. Η εξέταση των δικαιολογητικών για την απονομή
συντάξεων αναπηρίας, επιδομάτων παραπληγίας-τετραπληγίας, τυφλότητας και απολύτου αναπηρίας με εφαρμογή κοινών διατάξεων ή με τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης και η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων. Η μέριμνα
για την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού
της ανικανότητάς τους ως και για τη συγκέντρωση των
ελλειπόντων δικαιολογητικών, η άσκηση ενώπιον των
αρμόδιων Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών προσφυγών κατ’ αποφάσεων των Α/βάθμιων Υγειονομικών
Επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων
(περί συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων).
1.Β.2. Η εισήγηση για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων σε αιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω εργατικού
ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας με τις κοινές
διατάξεις και με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
2. Στα Τμήματα Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας, του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας, του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων και στα Τμήματα Εσόδων
Κοινών Επιχειρήσεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας και του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας, μεταφέρονται
οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους
τ. Ο.Γ.Α. εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας:
2.1. Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας:
2.1.1. Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση.
2.1.2. Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική
κατάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας.
2.2. Από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών:
2.2.1. Η έκδοση απόφασης επιστροφής εισφορών που
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
3. Στα Τμήματα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας, του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας, και του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας,
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στα Γραφεία Μητρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Λάρισας και του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Τρικάλων, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας:3.1. Από
το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας για τους
ασφαλισμένους και συνταξιούχους τ. Ο.Γ.Α.:
3.1.1. Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών
στη προσωπική ή ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων.
3.1.2. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων.
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3.2. Από τη Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους
ασφαλισμένους και συνταξιούχους τ. Ο.Γ.Α.:
3.2.1. Η μέριμνα για τη χορήγηση/παράταση ασφαλιστικής ικανότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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