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Αρ. Φύλλου 4
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του ΥΠΕΣΑΗΔ....................................
1
Τροποποίηση του Άρθρου 36α του Κώδικα Τροφί−
μων και Ποτών σε εναρμόνιση προς την οδηγία
2010/59/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου
2010 (ΕΕ L 225/27.08.2010) για την τροποποίηση
της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν
τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιού−
νται στην παρασκευή των τροφίμων και των συ−
στατικών τους. ................................................................................. 2
Διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλο−
φορία ........................................................................................................ 3
Επιβολή πολλαπλών τελών στην εταιρεία “ ΠΑΝΤΕ−
ΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ − ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΟΕ “ για λα−
θρεμπορία οχήματος.................................................................. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 72772
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, προσω−
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου του ΥΠΕΣΑΗΔ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστα−
σία της Eθνικής Oικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
2. Την αριθ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχό−
ληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».

3. Την αριθ. 59053/14.10.2010 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρ−
κειας 3 μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που
προκύπτουν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή
των εκλογών για την ανάδειξη περιφερειακών και δη−
μοτικών αρχών στις 7.11.2010 και τυχόν επαναληπτικών
στις 14.11.2010, στην οποία ορίζεται ως χρονική περίο−
δος έναρξης της απασχόλησης των προσληφθέντων η
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων (από
1/10/2010).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη δέκα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα (17.150,00)
Ευρώ περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2010, η οποία θα αντιμετωπισθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 5262 του
Ειδικού Φορέα 07−130.
5. Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού και Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς
Διευθυντές και Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2023/τ.Β΄/15.10.2007),
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία απο−
γευματινή έως σαράντα (40) ώρες ανά μήνα για πέντε
(5) εργαζόμενους κατηγορίας ΔΕ και είκοσι πέντε (25)
εργαζόμενους κατηγορίας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο ΥΠΕΣΑΗΔ,
από 1.10.2010 έως 31.12.2010.
Η κατανομή των ανωτέρω ωρών στους υπαλλή−
λους θα γίνει με απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης του
ΥΠΕΣΑΗΔ.
Η Δ/νση Διοίκησης είναι επίσης υπεύθυνη για τον
έλεγχο πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης,
καθώς και για την βεβαίωση της εκτέλεσης των αντίστοι−
χων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση
για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη−
μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΕΣΑΗΔ 12192/28.12.2010)
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 257/2010
(2)
Τροποποίηση του Άρθρου 36α του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2010/59/
ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 (ΕΕ
L 225/27.08.2010) για την τροποποίηση της οδηγίας
2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλι−
σης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των
τροφίμων και των συστατικών τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. οικ. 1439/22−9−2010 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).
3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως ισχύει.
4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).
5) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128/Α και 165/Α/1988 και 229/Α/1989).
6) Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία
του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θρά−
κης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).
8) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).
9) Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/
07.10.2009).
10) Την υπ’ αριθ. 2879/7−10−2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 2234/ Β΄/07.10.2009).
11) Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη−
μήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/03.11.2010).
12) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005

(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 257/2010 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 10/11/2010 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Άρθρου 36α του Κώ−
δικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31.12.87) όπως ισχύει,
σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2010/59/ΕΕ της Επιτρο−
πής της 26ης Αυγούστου 2010 (ΕΕ L 225/27.08.2010) για
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες
εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των
τροφίμων και των συστατικών τους, ως ακολούθως:
Τροποποιείται ο Πίνακας «Διαλύτες εκχύλισης που
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία
πρώτων υλών, τροφίμων, υλικών παρασκευής τροφίμων
ή των συστατικών τους» ως εξής:
1. Στο ΜΕΡΟΣ II «Διαλύτες εκχύλισης για τους οποίους
προσδιορίζονται οι συνθήκες χρήσης» προστίθεται η
ακόλουθη σειρά:
Διμεθυλικός Παρασκευή προϊό− 0,009 mg/kg στο
ντων με βάση απο− προϊόν που παρα−
αιθέρας
λιπανθείσες ζωικές σκευάζεται με βάση
πρωτεΐνες
απολιπανθείσες
πρωτεΐνες
2. Στο ΜΕΡΟΣ III «Διαλύτες εκχύλισης για τους οποίους
προσδιορίζονται οι συνθήκες χρήσης» προστίθενται οι
ακόλουθες σειρές:
Μεθανόλη
2−Προπανόλη

1,5 mg/kg
1 mg/kg

Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ
Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Α. Παπαθανασίου, Ε. Βελώνη, Γ. Σιαμαντάς, Θ.
Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Κ. Δημητρίου
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ.2/2047/0025
Διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για
κυκλοφορία.

(3)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988, «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/88)
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009, «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3) Τις διατάξεις του Ν. 1338/1983, «Εφαρμογή του κοι−
νοτικού δικαίου»,(ΦΕΚ Α΄ 34/83), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
4) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1338/2001 του Συμβουλίου
της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των
αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία,(ΕΕ L 181 της 4.7.2001,
σελ. 6), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 44/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
2008, (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σελ. 1).
5) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου
2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των
κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακα−
τάλληλων για κυκλοφορία και ιδίως το άρθρο 8 (ΕΕ L
339 της 22.12.2010, σελ. 1).
6) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως
της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης
της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμ−
βάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών
κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων»
(ΦΕΚ Α΄ 203/1974).
7) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 8, παρ. 6, του Ν.
2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμά−
των ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή
του ευρώ»,(ΦΕΚ Α’ 424/2001).
8) Την αριθμ. 2/2672/3−12−2009, (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης θα
προκληθεί δαπάνη ύψους 150.000 ευρώ περίπου (ΚΑΕ
3326), αοφασίζουμε:
Η διαχείριση των κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για
κυκλοφορία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 (β)
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρί−
ου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας
των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ
ακατάλληλων για κυκλοφορία (εφεξής, ο Κανονισμός)
πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά
τα οριζόμενα κατωτέρω.
1. Ο έλεγχος των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμά−
των ευρώ γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος όπως
αναφέρεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.
2. Η επιστροφή της αξίας ή η αντικατάσταση των
κερμάτων ευρώ που έχουν καταστεί ακατάλληλα λόγω
μακροχρόνιας κυκλοφορίας ή ατυχήματος ή που έχουν
απορριφθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρί−
βωσης της γνησιότητας για οποιονδήποτε άλλο λόγο,
γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η επιστροφή της αξίας των ακατάλληλων για κυκλο−
φορία κερμάτων ευρώ δεν γίνεται δεκτή στην περίπτω−
ση που αυτά έχουν αλλοιωθεί, είτε εσκεμμένα, είτε μέσω
μεθόδου από την οποία θα μπορούσε εύλογα να ανα−
μένεται ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση τους.
Κατ’ εξαίρεση γίνεται δεκτή η επιστροφή της αξίας κερ−
μάτων που συλλέγονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς
και που προσκομίζονται από φιλανθρωπικά ιδρύματα,
όπως τα κέρματα που ρίπτονται στα σιντριβάνια. Σε
όλες τις περιπτώσεις, η παράδοση των κερμάτων πρέ−
πει να πληροί τα πρότυπα συσκευασίας και σήμανσης
που ορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Σε αντίθετη περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος θα
αρνείται την παραλαβή τους. Επίσης η Τράπεζα της
Ελλάδος θα αρνείται την παραλαβή ακατάλληλων για
κυκλοφορία κερμάτων ευρώ όταν η αποδοχή ή η επε−
ξεργασία των κερμάτων αυτών συνιστά κίνδυνο υγείας
για τα άτομα που τα χειρίζονται.
3. Για την επιστροφή της αξίας ή την αντικατάστα−
ση των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ
εισπράττονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για λο−
γαριασμό της τέλη διεκπεραίωσης ανερχόμενα στο 5%
της ονομαστικής αξίας των παραδιδόμενων κερμάτων.
Τα τέλη διεκπεραίωσης αυξάνονται με ένα συμπληρω−
ματικό τέλος ίσο με το 15% της ονομαστικής αξίας
των παραδιδόμενων κερμάτων ευρώ, σε περίπτωση που
ελέγχεται το σύνολο του σάκου ή του κιβωτίου, βάσει
του άρθρου 11, παράγραφος 2 του Κανονισμού.
4. Εκτός από τις απαλλαγές που προβλέπονται στο
άρθρο 9 του Κανονισμού, γενικές ή μερικές απαλλαγές
από τα τέλη διεκπεραίωσης μπορούν να οριστούν με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσε−
ως της Τράπεζας της Ελλάδος, σε περιπτώσεις που τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραδίδουν τα κέρματα
ευρώ συνεργάζονται στενά και τακτικά με την εντεταλ−
μένη εθνική αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 (γ)
του Κανονισμού, προκειμένου να αποσυρθούν από την
κυκλοφορία τα κίβδηλα κέρματα ευρώ και τα κέρματα
ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ή όταν οι
απαλλαγές αυτές εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδίδει διευκρινιστικές
Εγκυκλίους προς τα Υποκαταστήματα της και τα πιστω−
τικά ιδρύματα για θέματα που σχετίζονται με τη διαχεί−
ριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στην εταιρεία “ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ − ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΟΕ “ για λαθρεμπο−
ρία οχήματος.
Με την αριθμ. ΠΤΠ 66/2009/2010 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑ−
ΞΗ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του ΣΤ΄ Τελωνείου
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2, και 152 παρ.
5 και των άρθρων 155 παρ. 1 α και 1 β και 2 ζ και παρ.2
ιγ του Ν. 2960/01, κηρύσσουμε την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ − ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΟΕ, με ΑΦΜ 099855064
με δηλωθείσα διεύθυνση Λ. Βουλιαγμένης 131, Γλυφάδα
και νυν άγνωστης έδρας αλληλέγγυα και αστικά συνυ−
πεύθυνη για την καταβολή του πολλαπλού τέλους ύψους
# 34.132,20# ευρώ, για την υπόθεση της ταξινόμησης του
επιβατικού οχήματος μάρκας HONDA cabrio, με αριθμό
πλαισίου JHMAP11303Τ201265, με αριθμό κυκλοφορίας
ΖΥΟ 5641 ,με πλαστό πιστοποιητικό ταξινόμησης, με
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
Α΄

•

Έντυπη μορφή
225 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000040701110004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

