
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρ-
κειας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ-ΚΑΛΛΙ-
ΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο “ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”», εντός ενιαίας έκτασης 40,23778 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη Θέση «Λούτσα 
Παππά», στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ. Εξα-
μιλίων του Δήμου Κορινθίων.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών στον Rahaman (ον.) Shafi qur του 
Mamatazur ή Mamatazul.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών στον (επ.) Nasir (ov.) Muhammad του 
Akbar Bibi.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών στον ΜΕΗΜΟΟD (επ.) ANSAR (ov.) του 
Ahmed Nazir.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών στον: (επ.) Muhammad (ov.) Azhar του 
Muhammad Mansha ή Munsha.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της 
BEGAN BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

7 Επιβολή προστίμου στον ΑLΗΑDITHI 
ABDULRAZAQ για λαθρεμπορία καπνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 900/20-12-2018 από-
φαση Δημάρχου Μεταμόρφωσης που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 6201/Β΄/31-12-2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 19582/197/Φ64.1 (1)
  Χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρ-

κειας πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ-ΚΑΛΛΙ-

ΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο “ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”», εντός ενιαίας έκτασης 40,23778 

στρεμμάτων που βρίσκεται στη Θέση «Λούτσα 

Παππά», στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ. 

Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. To ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α, 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018 
«Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

3. Tο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-
ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 230).

4. Tο ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) 
και ειδικότερα το μέρος Δ΄ του τμήματος Β αυτού.

5. Tο ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).

6. Tο ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα το 
άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 
Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

7. Tο ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32) και ειδικότερα την παρ. 1 
του άρθρου 62.

8. Tο ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ-
μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολε-
οδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.

9. Tο ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρω-
ση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 75).

10. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

11. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

12. Tο π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

13. Tο π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α΄ 136).

14. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

15. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148).

16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

17. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

18. Tο π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

19. Tο π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

20. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

21. Την αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 3818).

22. Tην απόφαση 2428/119952/2018 του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β΄ 3936).

23. Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας 
εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντι-
κών προϊόντων» (Α’ 172).

24. Tην απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012/17.1.2912 του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση» (Β’ 158).

25. Tην απόφαση οικ. 64618/856/Φ15/15.6.2018 «Τρο-
ποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ. 
οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δι-
καιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την 
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά 
ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 2278).

26. Την απόφαση αριθμ. οικ.51483/700/2018/Φ.15/ 
14.5.2018 «όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια 
και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄1692) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. οικ. 103057/1342/
Φ15/ 2.10.2018 (Β’ 4426) και αριθμ. 118694/1485/Φ15/ 
7.11.2018 (Β’ 5129).

27. Την αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.07.2016, απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα-
τηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
ν. 4014/21.09.2011 (Α΄)» (Β’ 2471), όπως έχει τροποποι-
ηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 
(Β’ 439), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και 
δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β’ 4420) 
και ισχύει.

28. Την αριθμ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 1048) 
κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχα-
νικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα».

29. Tην απόφαση 484/36/Φ.15/2012/17.1.2012 του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
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τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδι-
κασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του 
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β’ 230), όπως τροποποιή-
θηκε με την αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
484/36/Φ.15/2012 (Β΄ 230) «Καθορισμός, κλιμάκωση και 
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 2804).

30. Tην απόφαση 8004/21-2-2012 των Υπουργών Οικο-
νομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσι-
ών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή 
ανταλλάγματος» (Β΄ 888).

31. Το αριθμ. 79738/1065/23.07.2018 θεωρημένο 
ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ - ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
θέμα έγκριση εγκατάστασης μεταποιητικής μονάδας με 
δραστηριότητα την παραγωγή και επεξεργασία τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

32. Το αριθμ. 79738/1065/26.07.2018 έγγραφο της 
υπηρεσίας προς την εν λόγω εταιρεία με το οποίο προσ-
διορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την έγκριση εγκα-
τάστασης.

33. Το αριθμ. 19003/2394/25.06.2018 έγγραφο «βεβαί-
ωση χρήσεων γης» της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Κορινθίων με το συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό.

34. Την αριθμ. 234688/25.10.2018 απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του Τμήματος Περιβ/κου και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/νησου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου (ΑΔΑ: 622ΑΟΠ1Φ-
5ΛΒ).

35. Το αριθμ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5.11.2018 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
περί Προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε-
σμεύσεων (ΠΠΔ) για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία 
και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάν-
ναβης».

36. Το αριθμ. 130840/6.12.2018 έγγραφο της υπηρεσί-
ας «Διαβίβαση αντιγράφου κατατεθέντος ερωτηματολο-
γίου καθώς και ψηφιακών αντιγράφων δικαιολογητικών» 
με το οποίο διαβιβάστηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Υπουργείου Υγείας.

37. Το αριθμ. 130772/06.12.2018 έγγραφο της υπη-
ρεσίας περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης αντιγράφων 
ποινικού μητρώου.

38. Το αριθμ. 135834/14.12.2018 έγγραφο της υπηρε-
σίας αναφορικά με τη δήλωση των τελικών προϊόντων 
φαρμακευτικής κάνναβης.

39. Τα αριθμ. 113992/1435/29.10.2018,126244/1565/
26.11.2018, 128585/1575/30.11.2018, 136591/1676/ 
17.12.2018 και 136220/1677/17.12.2018 έγγραφα με συ-
μπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙ-
ΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

40. Το με αριθμ. 137007/1674/18.12.2018 έγγραφο με 
αντίγραφα ποινικού μητρώου.

41. Το από 19/12/2018 εισηγητικό σημείωμα της υπη-
ρεσίας.

42. Την με αριθμ. 5588/25-1-2019 θετική γνωμοδό-
τηση του ΕΟΦ.

43. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε ενιαία έγκριση εγκατάστασης διάρκειας 
πέντε (5) ετών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 στην ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΙΚΟΥΝ 
ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με τα στοιχεία του ερω-
τηματολογίου και των δικαιολογητικών που έχουν κατα-
τεθεί και συνοδεύουν την παρούσα.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. 
«ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ: 800957788

ΙΙ. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Καλ-
λιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελι-
κών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ: Χαμηλή
ΙV. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ενιαίο γήπεδο συνολικής 

έκτασης 40,23778 στρεμμάτων, όπως αυτό απεικονίζεται 
με στοιχεία Α1, Α2, Α8, Α9, Α11, Α17, Α18, Α19, Α20, Α22, 
Α24, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α25, Α26, Α3, Α4, Α5, Α6, 
Α7 και αντίστοιχες συντεταγμένες στο ακόλουθο πίνακα.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (βάσει ΕΓΣΑ)
ΚΟΡΥΦΗ Χ Ψ

Α1 408561,274 4196705,574
Α2 408537,376 4196877,130
Α8 408447,088 4196856,614
Α9 408441,293 4196893,570

Α11 408431,049 4196943,809
Α17 408426,723 4196967,175
Α18 408421,543 4196993,825
Α19 408415,483 4197027,569
Α20 408461,317 4197038,340
Α22 408534,827 4197055,151
Α24 408562,501 4197061,259
Α27 408606,719 4197071,382
Α28 408633,587 4196921,585
Α29 408621,301 4196917,119
Α30 408621,998 4196913,257
Α31 408609,720 4196897,511
Α25 408598,798 4196891,341
Α26 408586,150 4196888,398
Α3 408571,557 4196884,530
Α4 408574,109 4196881,820
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Α5 408584,935 4196810,612
Α6 408594,678 4196734,497
Α7 408599,420 4196703,794

V. ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ 
ΧΩΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (παρ. 2β, άρ-
θρο 2 Α του ν. 4139/2013): 40,23778 στρέμματα.

VI. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ζώνη Βιομηχανίας (Ζ 7.1), 
κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κο-
ρινθίων, θέση: «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ».

VII. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: Η αριθμ. 19003/2394/25.06.2018 βε-
βαίωση χρήσεων γης της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Κορινθίων με το συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό.

VIII. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (προς εγκατάσταση):

Α. Παραγωγικός 
μηχ/κός εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΑΞΙΑ (Ευρώ)

1.400 2.800

4.500.000

Β. Μη παραγωγικός 
μηχ/κός εξοπλισμός, 

προστασίας 
περιβάλλοντος 

και εργαζόμενων, 
βοηθητικός 
εξοπλισμός

0 
(ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ)

Γ. Μηχανήματα 
που δε σχετίζονται 

άμεσα με την 
παραγωγική 
διαδικασία 

(πχ. μηχανήματα 
πυρόσβεσης, 

εξυπηρέτησης 
κτιρίων, 

κλιματισμού κτλ)

600 
(ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ)

IX. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτι-

κής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας 
δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρι-
σης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
Δ3(γ)52588/13.8.2018 (ΦΕΚ Β’ 2840) υπουργική απόφαση 
και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω 
υπουργική απόφαση προϋποθέσεις.

X. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: ΟΧΙ
XI. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ/ΦΙΑΛΕΣ:
• ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΗ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5000 Μ3 ΕΚΑΣΤΗ
• ΔΥΟ (2) ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ 983 Μ3 ΕΚΑΣΤΗ
• ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 Μ3
• ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕ-

ΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200 Μ3
ΧII. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ
ΧIII. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: ΝΑΙ
ΧΙV. ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ):

3.230 Τ.Μ. (1.180 τ.μ. Ξηραντήριο/Συσκευαστήριο ξη-
ρών ανθών + 2.050 τ.μ. παραγωγική μονάδα τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης)

ΧV. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ:
• ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: ΟΧΙ
• ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ: 18.527 Τ.Μ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΟ-

ΝΤΑΙ ΣΕ:
- Χώρος φύτευσης μητρικών φυτών: 1.152 τ.μ.
- Χώρος εκκολαπτηρίου μοσχευμάτων: 270 τ.μ.
- Χώρος κλώνων: 230 τ.μ.
- Χώρος φυτωρίου βλάστησης νεαρών φυτών: 1.152 

τ.μ.
- Χώρος ανάπτυξης και επάνθισης της κάνναβης: 

14.768 τ.μ.
- Χώρος αποθήκης: 230 τ.μ.
- Χώρος εγκαταστάσεων θέρμανσης και: 725 τ.μ. 

ύδρευσης εντός του θερμοκηπίου (λέβητες, αντλιοστά-
σια, δεξαμενές, πιεστικά δοχεία νερού κ.λπ.).

2. ΟΡΟΙ
α. Κατά το στάδιο της εγκατάστασης να ληφθούν τα 

μέτρα ασφάλειας και οι προδιαγραφές φύλαξης που 
προβλέπονται από το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης οικ.51483/700/2018/Φ.15/14.5.2018 «όροι 
και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία 
της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄ 1692), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

β. Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα-
ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία 
των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα 
προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξα-
σφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο 
εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.).

γ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του 
υπουργείου εργασίας διατάξεις.

δ. Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
«Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση αριθμ. 
Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ Β’ 470), όπως ισχύει, και 
ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις 
ασφάλειας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σήμανση CE).

ε. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκλη-
ση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα 
προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

στ. Να τηρούνται οι όροι της αριθμ. 234688/25.10.2018 
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: 
622ΑΟΡ1Φ-5ΛΒ) της Δ/νσης Περιβ/ντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

ζ. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης, 
θα πρέπει να υποβληθούν με αίτηση στην υπηρεσία 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 
51483/700/Φ.15/14.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1692) κοινή υπουργική 
απόφαση για την έγκριση της λειτουργίας την μονάδας.

η. Η έγκριση είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης της 
ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηρι-
ότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παρ. 1 του άρθρου 
2Α του ν. 4523/2018, σε τρίτους.
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θ. Ο φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως 
στην υπηρεσία οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνθε-
σης. Τα νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισέρχονται 
στο νομικό πρόσωπο υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητι-
κά που αφορούν στη διοίκηση νομικού προσώπου του 
άρθρου 1 του ν. 4523/2018.

ι. Ο φορέας υποχρεούται να επανυποβάλει στη υπηρε-
σία μας επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της έγκρι-
σης εγκατάστασης υπό Α 4-11, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο της έκδο-
σης της έγκρισης έτος. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για 
τα δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης (Α 4-11) 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης.

ια. Λοιπά δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης 
που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, καθώς και δικαιο-
λογητικά, των οποίων το περιεχόμενο δύναται να τροπο-
ποιηθεί υποβάλλονται επικαιροποιημένα στην υπηρεσία 
μας πριν τη λήξη τους, ή εντός (10) δέκα ημερών από την 
τροποποίησή τους, αντίστοιχα.

ιβ. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των ανωτέρω 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ή όταν αυτά δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4523/2018 θα επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 9 
της αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15/14.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1692) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

ιγ. Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρ-
θρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα 
οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της 
καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων), 
των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστά-
σεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση 
εγκατάστασης.

ιδ. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή σπόρου προς σπορά 
και πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του (1) σχετικού νόμου εάν 
προηγουμένως ο φορέας δεν έχει αποκτήσει έγκριση 
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της (26) σχετικής 
απόφασης.

ιε. Για όλα τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάννα-
βης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, 
είτε προορίζονται για διάθεση στην ελληνική αγορά υπό 
τους περιορισμούς του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 4139/2013, 
είτε προορίζονται για εξαγωγή, απαιτείται άδεια δυνα-
τότητας παραγωγής και ειδική έγκριση κυκλοφορίας (η 
οποία ισχύει για τρία (3) έτη), όπως αυτές χορηγούνται 
από τον Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
Δ3(γ)52588/13.7.2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β’ 2840).

ιζ. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επι-
χείρησης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση 
από άλλες διατάξεις.

ιη. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, 
τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, δι-
άγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών 
δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκα-
τάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία 

απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων, 
η υπηρεσία μας προβαίνει στη θεώρηση αυτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκα-
τάστασης.

ιθ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανω-
τέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπι-
στωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός 
των ως άνω διατάξεων.

ικ. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφα-
ση, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και 
προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομίας και Ανάπτυξης Υγείας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών στον Rahaman (ον.) Shafiqur του 

Mamatazur ή Mamatazul.

  Δυνάμει της 85/2013/2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 12η/02/2019, 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 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 114 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 04/10/2012 στην Αθήνα (σχετ. η 
με αριθμ. 3008/14/63/05-10-2012 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα), και δη-
μοσιεύεται 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 συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα 
εννέα λεπτών (380,69 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 41,60 €, Φ.Π.Α. 76,92 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 262,17 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 46,45 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 215,72 €).

2. Επιβάλλουμε στον: (επ.) Rahaman (ον.) Shafiqur του 
Mamatazur ή Mamatazul και της Ojeffa ή Ojeba Begyma, 
γεν. στις 01/01/1978 ή 04/03/1978 στο Μπαγκλαντές, με 
διεύθυνση κατοικίας την οδό Αριστομένους 85-87 Αθήνα 
ή την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων 16 στην Αθήνα και 
νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ.: 125057626 Δ.Ο.Υ. 
Α΄ Αθηνών, με αριθμό δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα υπό 
αναγνώριση 292103 και αριθμό ΔΙΚΑ. (Διεύθυνσης Κρα-
τικής Ασφάλειας) 04/307951, πολλαπλό τέλος συνολικού 
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ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ήτοι το ελά-
χιστο, σύμφωνα με την 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Ι

(3)

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών στον (επ.) Nasir (ov.) Muhammad του 

Akbar Bibi.

      Δυνάμει της 553/2014/2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 12/02/2019, 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 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία 136 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 27/11/2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/178/03-12-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται 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 συ-
νολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 
εξήντα δύο λεπτών (455,62 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 48,01€, Φ.Π.Α. 91,81 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 315,79 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 217,60€ + Αναλο-
γικός Ε.Φ.Κ. 98,19 €).

2. Επιβάλλουμε στον: (επ.) Nasir (ov.) Muhammad 
του Akbar Bibi και της Arshid ή Arsaid Bibi, γεν. στις 
11/01/1980 στο Πακιστάν, με διεύθυνση κατοικίας την 
οδό Γκορυτσάς 8 στον Ασπρόπυργο και νυν αγνώστου 
διαμονής και με αριθμό δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα 
υπό αναγνώριση 48422/95/88146/22-05-2013 και αριθ-
μό ΔΙ.Κ.Α. (Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας) 95/88146, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €) ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με την δι-
άταξη 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον ΜΕΗΜΟΟD (επ.) ANSAR (ov.) του 

Ahmed Nazir.

  Δυνάμει της 2/13/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 11η.02.2019, 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 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία 50 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 29.08.2012 στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου 
και Αναπαύσεως στο Περιστέρι Αττικής(σχετ. η με αριθμ.  
3008/14/20-β΄/30-08-12 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Περιστερίου), 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 συ-
νολικό ποσό των εκατόν εξήντα έξι ευρώ και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών ( 166,34 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 18,13 €, Φ.Π.Α. 33,60 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 114,62 €.

2. Επιβλήθηκε στον ΜΕΗΜΟΟD (επ.) ANSAR (ov.) του 
Ahmed Nazir και της Bibi Naziran, γεν. την 15.01.1979 
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σικελιανού 
αρ. 20 ή Ρ. Φεραίου 8 στο Ίλιον και νυν αγνώστου Δια-
μονής, με Α.Φ.Μ. 157362603, κάτοχο του αριθμ. 114247 
Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), 
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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον: (επ.) Muhammad (ov.) Azhar του 

Muhammad Mansha ή Munsha.

  Δυνάμει της 106/2013/2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 12/02/2019, 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 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία 88 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 14/10/2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/159/15-10-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται 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 συ-
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νολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ και ενενή-
ντα τριών λεπτών (290,93 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 31,56 €, Φ.Π.Α. 58,75 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 200,62 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 35,86 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 164,76 €).

2. Επιβάλλουμε στον: (επ.) Muhammad (ov.) Azhar του 
Muhammad Mansha ή Munsha και της Kangez Fatima, 
γεν. στις 03/09/1978 στο Πακιστάν, με διεύθυνση κα-
τοικίας την οδό Αναξαγόρα 15 Αθήνα ή Αλέξανδρου 
Παναγούλη 26 Ν. Ιωνία ή Γορτυνίας 23 Ν.Ιωνία και νυν 
αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ. 162667755 Δ.Ο.Υ. 
Νέας Ιωνίας, με αριθμό δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα 
υπό αναγνώριση 131669, αριθμό ΔΙΚΑ. (Διεύθυνσης 
Κρατικής Ασφάλειας) 04/1377174 και το με αριθμό δια-
βατηρίου BU1843752, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ήτοι το ελάχιστο, 
σύμφωνα με την 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Ι

(6)

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της 

BEGAN BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-

ντων.

    Με την 150/16/20-12-2018 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης Θε-
όδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του ALI (επ) 
ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της BEGAN 
BIBI, γεν. 09/02/1993 στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλο-
νίκης, οδού Μοναστηρίου αρ. 65 και ήδη αγνώστου δια-
μονής, πολλαπλά τέλη ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.335,17 €), 
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
4.340 τεμαχίων τσιγάρων και 0,050 κιλών καπνού, πράξη 
που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρε-
μπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων 
των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 
2ζ΄ του ν. 2960/2001. 

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

  Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

(7)

    Επιβολή προστίμου στον  ΑLΗΑDITHI ABDULRAZAQ 

για λαθρεμπορία καπνικών.

   Με την 13/18/12-02-2019 καταλογιστική πράξη της 
Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του προ-
αναφερόμενου νόμου, ο ΑLΗΑDITHI (επ.) ABDULRAZAQ 
(ov) του ΗΑΤΙΜ και της ΙΜΑΝ, γεννηθείς 17/07/1991 στο 
Ιράκ, κάτοχος της αριθμ. 00403377 ταυτότητας του Ιρακι-
νού κράτους και με αριθμό φακέλου ΔΚΑ05/000310097, 
αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας κα-
πνικών καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή του πεντακόσια 
είκοσι (520) πακέτα τσιγάρα μάρκας MALBORO GOLD, 
χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης 
ελέγχου φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για 
την πράξη αυτή του επιβλήθηκε πρόστιμο που ανέρχε-
ται στο ύψος των έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (6.646,73 €) το οποίο 
συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως 
άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός 
τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ, 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

  Η Διευθύντρια 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

      Στην 900/20-12-2018 απόφαση Δημάρχου Μεταμόρ-
φωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6201/Β΄/31-12-2018, 
στη σελίδα 72973 στο σημείο 7 του προοιμίου της από-
φασης διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «7. Την 84934/28233/30-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λει-
τουργίας στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της 
Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 5392/Β΄/03-12-2018)».

στο ορθό: «7. Την 84934/28233/30-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουρ-
γίας στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Δ/νσης 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Με-
ταμόρφωσης (ΦΕΚ 5392/Β΄/03-12-2018) και την αριθμ. 
101330/32553/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης δι-
αφορετικού ωραρίου λειτουργίας στο Τμήμα Πολιτισμού 
της ίδιας Δ/νσης (ΦΕΚ 5621/Β΄/14-12-2018)».
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Αντίστοιχα, στην σελίδα 72975 στις γραμμές του πί-
νακα που αναφέρονται στο προσωπικό του Τμήματος 
Πολιτισμού (γραμμές 19-21 έκτων άνω) διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

Τμήμα Πολιτισμού
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 120 - - - -
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 120 - - - -

στο ορθό:

Τμήμα Πολιτισμού
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 120 1 96 1 96
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 120 1 96 1 96

  (Από το Δήμο Μεταμόρφωσης)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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