
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-
χτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες, για το έτος 2018, για τη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα-
γκών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας.

2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ5/22039/2825 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτή-
ματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 
2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της 
Επιτροπής» (ΦΕΚ  2915/Β΄/2017) - Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής- Διορθώ-
σεις ελληνικής έκδοσης.

3 Επιβολή προστίμου σε βάρος του Rumen Vodenov 
για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση σε βάρος του Dimitrov Ivan του Peyko.

5 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιο-
χή ΣΟΑ Βαθέως του Δήμου Σάμου.

6 Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές των οικισμών 
Αρωνίου και Καθιανών της δ.ε. Ακρωτηρίου Δή-
μου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, με δεκαετή ισχύ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4101 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-

χτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες, για το έτος 2018, για τη Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα-

γκών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

στασίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προ-

στασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, με το ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις».

β) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων» (ΦΕΚ 112/Α΄).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄).

δ) Του αρ. 20, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε) Του π.δ. 151/2004 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας»(ΦΕΚ  107/Α΄), όπως 
ισχύει.

στ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης 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».

ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Την υπ΄αρ. Υ186/10-11-2016 (ΦΕΚ 3671/Β΄) «Απόφα-
ση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο 
Τόσκα».

2. Την υπ΄αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/ 
2015 (176 /Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ΄αρ. 9191/20-12-2017 (ΑΔΑ: 6910465ΧΘ7-
ΘΙ9) απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολογι-
σμού Εξόδων οικονομικού έτους 2018, της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 07-430) 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

4. Την υπ΄αρ. 6504/07-05-2018 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Τμηματική 
λειτουργία της ΓΓΠΠ σε κατάσταση κινητοποίησης πο-
λιτικής προστασίας», κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου ήτοι από 1/6/2018 έως και 31/10/2018, με την 
οποία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τίθεται 
τμηματικά σε λειτουργία 24ωρης βάρδιας.

5. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη έως του ποσού των 3.600€ περίπου, για 
το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 μέχρι 31/10/2018, 
που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 07-430, του κρατικού προ-
ϋπολογισμού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού των μόνιμων 
υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, που μπορεί να εργάζεται 
υπερωριακά κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το χρονικό διάστημα 
Ιουνίου-Οκτώβρίου 2018, ως εξής:

Α) Κατά τις νυχτερινές ώρες, για 2 άτομα και μέχρι δε-
καέξι (16) ώρες κατά ανώτατο όριο το μήνα, ανά άτομο.

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για 2 
άτομα και μέχρι (16) ώρες κατά ανώτατο όριο το μήνα, 
ανά άτομο.

Ο ανώτατος αριθμός της υπερωριακής απασχόλησης 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις τριακόσιες 
είκοσι ώρες (320), καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου (01-06-2018 έως 31-10-2018).

H απόφαση αυτή ισχύει από Ιούνιο 2018 έως και Οκτώ-
βριο του 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

Αριθμ. Γ5/12856/465 (2)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-

σης Γ5/22039/2825 «Προσαρμογή της ελληνι-

κής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές με-

ταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα 

παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επι-

στημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 

61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 

2016/2309 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017) - 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/217 της Επιτρο-

πής- Διορθώσεις ελληνικής έκδοσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Με-
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) 
«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957.

γ. Των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η 
παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 
του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 
19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 
48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 
(Α΄ 113).

δ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) 
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περι-
λαμβάνεται στην Τελική πράξη».

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδι-
κοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
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και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ζ. Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

η. Του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

θ. Της απόφασης Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β΄/2016) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

ι. Της απόφασης Υ186 (Β΄ 3671) από 11.11.2016 «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω-
τερικών Νικόλαο Τόσκα».

ια. Της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825/ 
2017 (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017), «Προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά 
της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνι-
κή πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 
2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.», η 
οποία τροποποιείται.

2. Το έγγραφο ECE/TRANS/WP.15/237 της 2ης Ιουνίου 
2017 της Οικονομικής Επιτροπής για την ευρώπη του 
ΟΗΕ που περιέχει τα επίσημα κείμενα τροποποιήσεων 
και διορθώσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με 
διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(ADR) 2017.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επι-
κινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της 
προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρό-
οδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/
ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» προκειμένου να 
προσαρμοστεί η Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής 
της 31ης Ιανουαρίου 2018 «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την προσαρμογή του 
τμήματος Ι.1 του παραρτήματος Ι στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο» και να διορθωθούν διαπιστωθείσες 
αποκλίσεις της ελληνικής έκδοσης με τα επίσημα κείμενα 
της Συμφωνίας σχετικά με διεθνείς οδικές μεταφορές επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων στις επίσημες γλώσσες αυτής.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις –
Προσαρμογή Οδηγίας 2018/217

Το τμήμα Ι.1 του παραρτήματος Ι του άρθρου 8 της 
κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 τροπο-
ποιείται ως εξής:

1. Στην στήλη 6 του πίνακα Α του κεφ. 3.2, για το UN 
2908 προστίθεται «368» κάτω από το «290».

2. Στην στήλη 6 του πίνακα Α του κεφ. 3.2, για το UN 
2913 διαγράφεται το «336» και προστίθεται «325» κάτω 
από το «317».

3. Στην στήλη 6 του πίνακα Α του κεφ. 3.2 για το UN 
3326 διαγράφεται το «336» και προστίθεται «326» κάτω 
από το «172».

4. Στην τελευταία παράγραφο του σημείου 5.2.1.9.2 
του κεφ. 5.2, μετά το «μαύρο πάνω σε άσπρο» προστί-
θεται « ή το κατάλληλο φόντο αντίθεσης.».

5. Στο υποτμήμα 6.4.2.11 του κεφ. 6.4, το «4.1.9.1.10 
και 4.1.9.1.11» αντικαθίσταται από τα «4.1.9.1.11 και 
4.1.9.1.12».

6. Στην δεύτερη στήλη του πίνακα του υποτμήματος 
9.2.1.1 του κεφ. 9.2, για το 9.2.2.6 ο όρος «Ηλεκτρικές 
Συνδέσεις» αντικαθίσταται από τον όρο «Ηλεκτρικές 
Συνδέσεις μεταξύ μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυ-
μουλκούμενων».

7. Στην δεύτερη στήλη του πίνακα του υποτμήματος 
9.2.1.1 του κεφ. 9.2, για το 9.2.5, ο όρος «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ» αντικαθίσταται με τον όρο 
«ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ».

8. Στο σημείο 9.2.2.6.2 του κεφ. 9.2, το «EN 15207: 
20141» αντικαθίσταται από το «EN 15207:2014».

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις –
Διορθώσεις ελληνικής έκδοσης ADR

Το τμήμα Ι.1 του παραρτήματος Ι του άρθρου 8 της 
κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 τροπο-
ποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος των ειδικών διατάξεων TA4 και TT9 του 
τμήματος 6.8.4, μετά από το «(εκτός από τη ρήτρα 8.1.3)» 
προστίθενται «τύπου Α».

2. Το σημείο 6.7.5.12.7 του κεφ. 6.7 αντικαθίστα-
ται με το εξής: «Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές στα 
6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 και 6.7.5.12.5 διενερ-
γούνται ή εποπτεύονται από έναν φορέα εξουσιοδο-
τημένο από την αρμόδια αρχή. Όταν η δοκιμή της 
πίεσης είναι μέρος της επιθεώρησης και δοκιμής, η 
πίεση δοκιμής πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται 
στα στοιχεία της πινακίδας του MEGC. Καθόσον βρί-
σκεται υπό πίεση, το MEGC πρέπει να επιθεωρείται 
για τυχόν διαρροές στο περίβλημα, στις σωληνώσεις 
ή στον εξοπλισμό».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Yπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών  και Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

 Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Αναπληρωτής Yπουργός
 Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

(3)
Επιβολή προστίμου σε βάρος του Rumen Vodenov 

για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση.

Δυνάμει της 63/16/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών 
που εκδόθηκε την 16-02-2018 κατά τις διατάξεις των 
αρθ. 142 παρ. 1 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνει-
ακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, 
σε βάρος του Rumen Vodenov, με Α.Φ.Μ. BG101031067, 
κάτοικο Βουλγαρίας, UL. Ilarion Makanopoiski αρ. 14, 
BG-2800 και νυν αγνώστου διαμονής.

Επιβλήθηκε στον ως άνω πρόστιμο χιλίων πεντακοσί-
ων ευρώ (1.500 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
144 παρ. 3 εδ.β’ του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω επιβληθέν 
πρόστιμο υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. 2,4% κατά τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
30 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση σε βάρος του Dimitrov Ivan του Peyko.

Δυνάμει της 191/15/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε, την 23-05-2018, κατά τις διατάξεις των 
αρθ. 142 παρ. 2 και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για δι-
απραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία κα-

πνικών), επιβλήθηκε σε βάρος του Dimitrov Ivan του 
Peyko, γεν. 24-01-1972 στην Βουλγαρία, κάτοχο Βουλ-
γαρικής ταυτότητας με αριθ. 647282876 πρώην κά-
τοικο Αθηνών, οδού Λαρίσης αρ.55 και νυν αγνώστου 
διαμονής, με ΑΦΜ 155301800, πολλαπλό τέλος ποσού 
ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και 
πενήντα τριών λεπτών (85.930,53 €), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 33308/MOE (5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περι-

οχή ΣΟΑ Βαθέως του Δήμου Σάμου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

• Tης πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-
02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015).

• Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

• Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

• Της αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 




