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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

3

Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά
Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ.
101/16/28.05.2020 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
(Β’ 2681).

4

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου - Σύσταση Υποκαταστήματος Πάτμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αρ. Φύλλου 4391

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ
και εξήντα εννέα λεπτών (6.522,69 €), 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 είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε
λεπτών (3.261,35 €) επιμερίστηκε στον NAZIR ALIRZA
του Muhammad Nazir και της Nusrat, γεν. 05-06-1992
στο Πακιστάν, κάτοικος Αθηνών, οδό Αγ. Παρασκευής
91-93 και νυν αγνώστου διαμονής.
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 Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 788/17/2020 Καταλογιστικής
Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 16.09.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και της παρ. 2 του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα’’, αφορά λαθρεμπορία 649 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 23.11.2013 στο Ίλιον Αττικής (σχετ. η
με υπ’ αρ. 3008/14/20/24-11-2013 μηνυτήρια αναφορά
του Τμήματος Ιλίου), 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 εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.174,23 €).

Δυνάμει της υπ’ αρ. 652/17/2020 Καταλογιστικής Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 16.09.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις
του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του
άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα’’, αφορά λαθρεμπορία 86 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 21.01.2014 στο Αιγάλεω Αττικής (σχετ.
η υπό στοιχεία 3008/14/47-α΄/22-01-2014 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 ογδόντα οκτώ ευρώ και έντεκα
λεπτών (288,11 €).
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2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HUSSAIN ή ARIF HUSSAIN
CHOUDARY ARIF ή CHOUDHRY του Mohammad Sadiq
και της Myhtar Bibi, γεν. 25.06.1962 στο Πακιστάν, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Π. Καβάλας 138 και νυν αγνώστου
διαμονής, με ΑΦΜ: 107618499, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη
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 στο Φ.Ε.Κ.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 108/12
(3)
Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο. (Β’ 2681).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
(Α’ 156).
2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 40 και
της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4602/2019 (Α’ 45).
3. Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για
την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και
πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα
’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή
εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και
Υποθηκών» (Β’ 1390).
4. Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό ΚτηματολόγιοΤροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης
του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)»
(Β’ 2681).
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5. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1109/2025462/11.09.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Μετά το «Άρθρο 2» της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020
απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο
(Β’ 2681) προστίθεται «Άρθρο 2 α» ως εξής:
«Άρθρο 2α
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. για την εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων σύμφωνα με την παρ. 1 των
άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από
την 12η Οκτωβρίου 2020, για εγγραπτέες πράξεις που
περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 109/6
(4)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου - Σύσταση Υποκαταστήματος Πάτμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και
ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του
άρθρου 15, την παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, την παρ. 5
και 6 του άρθρου 20 και τη παρ. 11 του άρθρου 40.
2. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1384/2033261/18.09.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
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κλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πάτμου, μετά
την παρέλευση της 08.10.2020, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Πάτμου, με έδρα την
Πάτμο, στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως ορίζεται στις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.
3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος
Πάτμου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή
του.
4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Πάτμου ορίζεται η 09.10.2020, ημέρα
Παρασκευή.
Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό
4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Πάτμου, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με την περ. β)
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας Βέργος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Λ 387233) που υπηρετούσε
στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο
Πάτμου του άρθρου 1.
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Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για
τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για
τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πάτμου κατά
το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου
κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.
β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για
την ένταξη στον Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του
υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πάτμου προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της
παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις
ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού
Γραφείου Δωδεκανήσου, το Υποκατάστημα Πάτμου,
που, κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του
ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02043910610200004*

