
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα No 
234.

2 Αποδοχή δωρεών υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’  4738), ως προς τη 
σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) και ενός (1) 
στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης 
Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)».

4 Επιβολή προστίμου για απλή τελωνειακή παρά-
βαση.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών προϊόντων στον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΝΑΝΤΕΝΖΤΑ.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALREQΕΒ ΗΑΤΕΜ 
για λαθρεμπορία καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών στους AL RAESS 
HUSSAM και AL FAJIR AMER για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών στους ALMASSRI 
BAHAA, ALBANA ή ALBANNA MOHAMAD, 
ALMASSRI MOHAMMED, ALMASSRI ODAY και AL 
MASRI ή MASSRI HUSAM για λαθρεμπορία καπνι-
κών.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών στους OBAID 
AMJAD K.M., AHMAD AHMAD και ALBAYYOUK 
MAHMOUD για λαθρεμπορία καπνικών.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών στους ALBREEM 
AHMED, YUSUF ALI, SHATAT YOUSEF, ABUJAZAR 
ή ABO JASER MOHAMMED και ALBREEM KAMAL 
RUHI για λαθρεμπορία καπνικών.

11 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AL ALI ABDEL-
HAMID για λαθρεμπορία καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 2/83043/ΔΛΤΠ-Α’ (1)
   Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί-

ται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα 

No 234. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

3. Την υπό στοιχεία 2/49364/Α0024/3-7-2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Άνοιγμα 
ενδιάμεσων λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος».

4. Το υπό στοιχεία 2/68965/0023Α/16-09-2009 σχετικό 
έγγραφο συναρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δημοσίου 
Χρέους και της Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων 
& Αξιών.

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

6. Το υπό στοιχεία 2/63226/ΔΛΤΠ-Α’/08-04-2021 σχετι-
κό έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού.

7. Το υπό στοιχεία 2/63226/ΔΛΤΠ-Α/26-04-2021 σχετι-
κό απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυ-
ήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναφορικά με το κλείσιμο 
του τραπεζικού λογαριασμού.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού No 
2341126337 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός κατάθεσης 
ποσών υπέρ Δημοσίου από την προμήθεια επί της εγ-
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου που θα παρασχεθεί 
στα πιστωτικά ιδρύματα για τη σύναψη δανείων» που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα No 
234, καθώς δεν υφίσταται η ανάγκη διατήρησης του εν 
λόγω λογαριασμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού και τη 
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το κλείσιμο 
του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή δωρεών υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας.

    Με την υπό στοιχεία Φ.890/3/315872/Σ.133/26-5-2021 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως αναδιατυπώ-
θηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και συ-
μπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), 
έγινε αποδεκτή η δωρεά πετρελαιοκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου οχήματος από την Εταιρεία «Soukos 
Robots A.B.E.E.», συνολικής αξίας δεκαέξι χιλιάδων επτα-
κοσίων σαράντα ευρώ (16.740,000 €).

Το εν λόγω όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
αναγκών της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων του Ναυ-
στάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ/ΔΝΟ).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1046223 ΕΞ 2021 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 

ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύ-

σταση ενός (1) Τμήματος στη Διεύθυνση Εφαρμο-

γής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) και ενός (1) 

στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης 

Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. 
αα’, ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 
του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς 
και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, 

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), 

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-
2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των 
άρθρων 40, 48 και 77 και του Παραρτήματος 1 αυτής. 

ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 
του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743). 

3. Τα από 24, 29 και 31-03-2021, 23 και 27/04/2021, 
καθώς και 17, 20, 24 και 27/05/2021 μηνύματα ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-
γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

4. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1027106ΕΞ 2021/
31-03-2021 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1038858ΕΞ2021/
12-05-2021 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, κα-
θώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627ΕΞ2020/ 
18-12-2020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.». 

6. Την ανάγκη σύστασης δύο (2) Τμημάτων, ενός (1) στη 
Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) 
και ενός (1) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής 
Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυν-
σης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργα-
νικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης κατά δύο (2) Τμήματα, δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του έτους 2021, με ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (4.918,00 €) και για κάθε 
επόμενο έτος, με ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων τετρα-
κοσίων τριάντα ευρώ (8.430,00) € η οποία εγγράφεται 
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στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 
2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και 
η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών 
του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του 
ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α.I. Συνιστούμε: 
1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 

(Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ’ - ΦΠΑ στο 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας 
στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα», καθορίζουμε τις αρ-
μοδιότητες αυτού και ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες 
των Τμημάτων της Διεύθυνσης. 

2) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης 
Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φο-
ρολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) Τμήμα, με τίτλο 
«Τμήμα Γ2’ - Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες 
αυτού και ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες του Τμήματος 
«Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α’ 
τάξεως. 

II. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), 
ως κατωτέρω: 

1) Στο άρθρο 40 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φο-
ρολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)»: α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 
2 αυτού, ως εξής: 

«2.- Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμή-
ματα, ως κατωτέρω: 

α) Τμήμα Α’ - Φ.Π.Α. 
β) Τμήμα Β’ - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.και Ε.Φ.) 
γ) Τμήμα Γ’ - Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκα-

τεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
δ) Τμήμα Δ’ -ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θε-

μάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή 
Όργανα» 

β) Στην παράγραφο 3 αυτού: 
αα) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β’, ως εξής: 
«(β) Η εισήγηση: αα) για την υποστήριξη υποθέσεων 

που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς 
και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και αυτών που άγονται ενώπιον του Δι-
καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα 
έμμεσης φορολογίας, ββ) στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη 
βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του 
περιεχομένου των εντύπων, αφού διερευνηθεί η εφι-
κτότητα υλοποίησής τους.» 

ββ) Προσθέτουμε νέα περίπτωση γ’ και αναριθμούμε 
τις περιπτώσεις γ’ έως και θ’ σε δ’ έως ι’, αντίστοιχα, ως 
εξής: 

«(γ) Η σύνταξη και η αποστολή απόψεων, αρμοδίως, 
για θέματα εφαρμογής έμμεσης φορολογίας.» 

γγ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Ι. αυτής, ως 
εξής: 

«I. Τμήμα Α’ - Φ.Π.Α. 
(α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος 

που αφορούν στον Φ.Π.Α., από κοινού με τη Διεύθυνση 

Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προ-
στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ., όπου απαιτείται. 

(β) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της 
Διεύθυνσης.» 

δδ) Προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο IV., η οποία έπε-
ται της υποπαρ. ΙΙΙ., ως εξής: 

«IV.Τμήμα Δ’ - ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θε-
μάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή 
Όργανα.

(α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που 
αφορούν σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

(β) Η εισήγηση για την ενσωμάτωση της ενωσιακής 
νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο και την εναρμόνιση 
με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε., για θέματα έμμεσης 
φορολογίας. 

(γ) Η εποπτεία και ο συντονισμός της εκπροσώπησης 
σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις, καθώς και 
στη διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε., τον Ο.Ο.Σ.Α. 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς θέματα έμμεσης φο-
ρολογίας και η υποστήριξη για την προετοιμασία των 
σχετικών φακέλων. 

(δ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προ-
κειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολο-
γίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδας 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

2) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.)» αυτής: 

α) Αντικαθιστούμε την περ. Β’ της υποπαρ. Ι. της παρ. 
5 αυτού, ως εξής: 

«Β.- Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας 
τα κατωτέρω Τμήματα και τα Αυτοτελή Γραφεία: 

α) Τμήμα Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φο-
ρολογουμένους. 

β) Τμήμα Γ1’- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης 
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο λειτουργεί, 
μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης 
Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής 

γ) Τμήμα Γ2’ - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο λειτουργεί, μόνο, 
στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/
κών Κατ. Ημεδαπής.

δ) Τμήμα Δ’ - Εσόδων,.
ε) Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υπο-

στήριξης. 
στ) Τμήμα ΣΤ’- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το 

οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και στη 
Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης. 

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης .
η) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδα-

ρίθμου και Μεταβολών, το οποίο προβλέπεται, μόνο, για 
τη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και δύναται να λειτουργεί εκτός του 
κεντρικού κτιρίου στέγασης.» 

β) Στην περίπτωση «i.- Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» της υποπαρ. Α’ 
της παρ. 6: 

αα) αντικαθιστούμε τα υποστοιχεία στ’ και ιβ’ του στοι-
χείου i. της υποπερ. II. «Τμήμα Β’- Δικαστικό και Νομικής 
Υποστήριξης», ως εξής: 
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«(στ) Η παροχή συνδρομής στο Τμήμα Εσόδων της 
ίδιας ή άλλης Δ.Ο.Υ., για τις οφειλές της οποίας έχει την 
αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, καθώς και στο 
Τμήμα Γ2’ - Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και 
Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, ως προς την 
εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτή-
σεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς 
το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με 
θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από 
σχετικό αίτημα των Προϊσταμένων των ως άνω Τμημά-
των.» 

«(ιβ) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρού-
σεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά 
πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών 
εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή 
λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων 
μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφει-
λέτες του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των ειδικότερα 
προβλεπομένων για το Τμήμα Γ2’- Ειδικών Καθεστώτων 
ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. 
Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. 
Ημεδαπής αυτής.» 

ββ) προσθέτουμε νέα υποπ. «V. Τμήμα Γ2’ - Ειδικών 
Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου» και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπ. V έως και 
ΙΧ σε VΙ έως και Χ, ως εξής: 

«V. Τμήμα Γ2’- Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου 

(α) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα ακόλουθα 
ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου για υποκειμένους στον φόρο που επιλέγουν 
την Ελλάδα ως κράτος - μέλος εγγραφής: αα) μη ενωσια-
κό καθεστώς (non-Unionscheme OSS), ββ) ενωσιακό 
καθεστώς (Unionscheme OSS), γγ) καθεστώς εισαγωγής 
(IOSS). 

Ειδικότερα: 
(αα) την εγγραφή στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τη 

μεταβολή των πληροφοριών εγγραφής και τη διαγραφή/
εξαίρεση προσώπων από τα καθεστώτα αυτά, 

(ββ) την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ, με ηλεκτρονικά μέσα, 
στα πρόσωπα που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα, 
όπου απαιτείται, καθώς και στον μεσάζοντα για την εγ-
γραφή του στο καθεστώς εισαγωγής, 

(γγ) την παραλαβή και εν γένει τη διαχείριση δηλώσε-
ων ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων, 

(δδ) την αποστολή υπενθύμισης στους υπόχρεους, σε 
περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή και μη καταβολής 
του φόρου, 

(εε) τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη του φό-
ρου, 

(στστ) την κατανομή του φόρου στα κράτη - μέλη κα-
τανάλωσης και την αποστολή των σχετικών εμβασμάτων 
και 

(ζζ) την εναπόθεση των πληροφοριών του υποστοι-
χείου (αα), κατά το μέρος που αφορούν στο καθεστώς 
εισαγωγής στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών του 
καθεστώτος. 

(β) Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με την είσπραξη 
του ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος - μέλος 
κατανάλωσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του στοι-
χείου (α) και ανάλογων τέτοιων καθεστώτων άλλων 
κρατών - μελών. 

Ειδικότερα: 
(αα) την υποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών 

και στοιχείων που αποστέλλουν άλλα κράτη - μέλη, ως 
κράτη - μέλη εγγραφής, 

(ββ) εν γένει την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ, τόκων 
και προστίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής 
υπενθύμισης για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και 

(γγ) την απόδοση ΑΦΜ σε υποκειμένους στον φόρο 
που εγγράφονται σε ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών 
μελών, για την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα. 

(γ) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων 
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση 
της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των 
διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχεί-
ων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας 
των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζι-
κού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων 
είσπραξης αλλά και μέσω εμβασμάτων προς την Τ.τ.Ε. 

(ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των διαδικασι-
ών διαγραφών και επιστροφών, στην περίπτωση που η 
Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή και κατανάλω-
σης, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας του μερικού 
ελέγχου των επιστροφών. 

(στ) Η αποστολή και λήψη των προβλεπόμενων από 
το θεσμικό πλαίσιο πληροφοριών, στοιχείων και ενημε-
ρώσεων από και προς τα λοιπά κράτη - μέλη. 

(ζ) Η διασταύρωση και η αξιοποίηση των πληροφο-
ριών που συλλέγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος. 

(η) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου 
ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη 
του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και 
η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με 
την επιφύλαξη της συνδρομής του Τμήματος «Δικαστικό 
και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις 
που ορίζονται στην αρμοδιότητα στ’ του τελευταίου 
Τμήματος. 

(θ) Η παρακολούθηση υποθέσεων και η σύνταξη από-
ψεων για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών 
προσφυγών και λοιπών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, 
πλην αυτών που ασκούνται στο στάδιο της είσπραξης 
του φόρου (όπως, ανακοπών κ.λπ.), κατά πράξεων αρ-
μοδιότητας του Τμήματος. 

(ι) Η υποδοχή και η απάντηση επί ερωτημάτων για 
θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

(ια) Κάθε άλλη ενέργεια η οποία προκύπτει από το 
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ειδικών καθε-
στώτων. 

VΙ. Τμήμα Δ’ - Εσόδων» 
«VIΙ. Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υπο-

στήριξης» 
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«VIIΙ. Τμήμα ΣΤ’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών» 
«IX. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης» 
«Χ. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδα-

ρίθμου και Μεταβολών» 
γ) Στην παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων 

Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφεί-
ων των Υπηρεσιών» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. II’ 
της υποπαρ. 8, ως κατωτέρω: 

«ΙΙ.α) στα Τμήματα Α’- Εποπτείας Ελέγχου και Συντονι-
σμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθη-
νών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, 

β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υπο-
στήριξης του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων 
Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και 

γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης 
των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, καθώς και στο Τμήμα Ειδικών Κα-
θεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/
κών Κατ. Ημεδαπής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορί-
ας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας 
ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην 
υποπ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της πα-
ρούσας απόφασης.»

δ) Αντικαθιστούμε την περ. 70 του Πίνακα του Παραρ-
τήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥ-

ΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣ - ΕΔΡΑ/
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ-

ΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.) 
«70. Αττικής Αττικής Δ.Ο.Υ. Κατ. 

Εξωτερικού και 
Εναλ/κής Φορ/σης 

Φορ/κών Κατ. 
Ημεδαπής, με έδρα 
τον Δήμο Αθηναίων 

Α Υποδιεύ-
θυνση 

Α’ - Ελέγχων» 
Β’- Δικαστικό 
και Νομικής 

Υποστήριξης 

Γραφείο 
Ληξιπρόθεσμων 

Οφειλών 
Γ’- 

Συμμόρφωσης 
και Σχέσεων 

με τους Φορο-
λογουμένους 

Γ1’- 
Εφαρμογής 

Εναλλακτικής 
Φορολόγησης 
Φορολογικών 

Κατοίκων 
Ημεδαπής 

Γ2’- Ειδικών 
Καθεστώτων 

ΦΠΑ στο 
πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

Δ’ - Εσόδων 
Ε’ - Διοικητικής 

και Μηχανο-
γραφικής 

Υποστήριξης 
Αυτοτελές 

Γραφείο 
Διαχείρισης 

»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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(4)
   Επιβολή προστίμου για απλή τελωνειακή παρά-

βαση.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 585/19/2020 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε την 21.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 142 παρ. 1, και του άρθρου 137Α παρ. 2 του 
ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά την 
κατοχή και κυκλοφορία στην Ελλάδα από μη δικαιούχο, 
προσωρινής εισαγωγής άτομο οχήματος, μάρκας FORD, 
1.896 cc, υπ’ αρ. πλαισίου WF0GXXPSWGW02379, και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Επιβλήθηκε στον GABOR DUMITRU του DUMITRU, 
κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Ηπείρου 16 και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 171048260, πρόστιμο συνολι-
κού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 137Α παρ. 1 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 Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών προϊόντων στον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΝΑΝΤΕΝΖΤΑ.

      Με την υπό στοιχεία 20GRYP08320000050-4/28-05-
2021 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 
152 και 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώ-
στου διαμονής, γεννηθέντα την 03/04/1974 στη Ρωσία, 
κάτοχο του υπ’ αρ. Ρ627123/14-10-1994 Δ.Α.Τ., ΣΙΔΗΡΟ-
ΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΝΑΝΤΕΝΖΤΑ, 
με Α.Φ.Μ. 07339898645, ως προσωπικώς υπεύθυνο, πολ-
λαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 
2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσή-
μου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού 
τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00), ήτοι εν συνόλω ποσό χιλίων 
πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 1.536,00).

  Ο Προϊστάμενος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALREQΕΒ ΗΑ-

ΤΕΜ για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την υπ’  αρ. 54/2019/19-05-2021 καταλογιστι-

κή πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, 
ο ALREQEB (επ) ΗΑΤΕΜ (ον) του Mohammed και της 
Somaya, γεννηθείς τη 12-11-1986 στην Παλαιστίνη, με 
αριθμό φακέλου 05/000380510 και αριθμό διαβατηρίου 
448658, αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρε-
μπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή του 
επτακόσια (700) πακέτα τσιγάρα μάρκας KARELIA BLUE, 
περιέχοντος είκοσι τσιγάρα έκαστο, χωρίς να φέρουν την 
προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και κα-
τανάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικονομικών ή άλ-
λης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη του αυτή του 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο ύψος 
των εννέα χιλιάδων εκατόν τριών ευρώ και δεκαεπτά 
λεπτών (9.103,17 €), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα 
τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 
η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου.

  Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στους AL RAESS 

HUSSAM και AL FAJIR AMER για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 42/2019/16-04-2021 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις τη παρ. 1 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, οι: α) 
AL RAESS (επ) HUSSAM (ov) του Abd και της Mariam, 
γεννηθείς την 24-09-1987 στη Συρία, με αριθμό φακέλου 
05/000474007 και αριθμό διαβατηρίου Ν008999244 και 
β) AL FAJIR (επ) AMER (ον) του Adab και της Sara, γεν-
νηθείς την 01-04-1987 στη Συρία, με αριθμό φακέλου 
05/000452413 και αριθμό ταυτότητας 02080076911, 
αγνώστου διαμονής, κρίθηκαν υπαίτιοι λαθρεμπορίας 
καπνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή τους συνολι-
κά πεντακόσια (500) πακέτα τσιγάρα, περιέχοντος είκοσι 
τσιγάρα έκαστο και συγκεκριμένα: α) διακόσια είκοσι 
(220) πακέτα τσιγάρα μάρκας WINSTON, β) εκατόν ογδό-
ντα (180) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO GOLD, 
γ) ογδόντα (80) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO και 
δ) είκοσι (20) πακέτα τσιγάρα μάρκας STUYVENSTANT, 
χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης 
ελέγχου φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. 
Για την πράξη τους αυτή τους επιβλήθηκαν πολλαπλά 
τέλη, που ανέρχονται στο ύψος των έξι χιλιάδων πεντα-
κοσίων δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (6.502,26 €), τα 
οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά 
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της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Ε.τ. Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(8)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στους ALMASSRI 

BAHAA, ALBANA ή ALBANNA MOHAMAD, 

ALMASSRI MOHAMMED, ALMASSRI ODAY και 

AL MASRI ή MASSRI HUSAM για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 53/2019/19-05-2021 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, οι: α) 
ALMASSRI (επ) ΒΑΗΑΑ (ον) του Osama και της Asmael, 
γεννηθείς την 21-04-1998 στην Παλαιστίνη, με αριθμό 
φακέλου 05/000380362 και με αριθμό διαβατηρίου 
ΑΑ6343468, β) ALBANA ή ALBANNA (επ) MOHAMAD 
ή MOHAMMED (ον) του Ashur και της Muna ή Mona, 
γεννηθείς την 07-10-1989 στην Παλαιστίνη, με αριθμό 
φακέλου 05/000354177, γ) ALMASSRI (επ) MOHAMMED 
(ον) του Yaser Hamden και της Nehad, γεννηθείς την 
01-11-1992 στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 
05/000380363, δ) ALMASSRI (επ) ODAY (ον) του Jihad και 
της Jihan, γεννηθείς την 07-06-1996 στην Παλαιστίνη, με 
αριθμό φακέλου 05/000397554 και αριθμό ταυτότητας 
401288329 και ε) AL MASRI ή MASSRI (επ) HUSAM (ον) 
του Naser και της Rida, γεννηθείς την 29-06-1999 στην 
Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/00039346 και αριθμό 
ταυτότητας 405143678, αγνώστου διαμονής, κρίθηκαν 
υπαίτιοι λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν 
στην κατοχή τους συνολικά ογδόντα πέντε (85) πακέτα 
τσιγάρα και συγκεκριμένα: α) πενήντα πέντε (55) πακέτα 
τσιγάρα μάρκας MARLBORO GOLD και β) τριάντα (30) 
πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO κόκκινα, χωρίς να 
φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου 
φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικο-
νομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη 
τους αυτή τους επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχο-
νται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
(1.536,00€), τα οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέλη 
χαρτοσήμου. Για τα ανωτέρω ποσά είναι αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεος και ο TIMRAZ (επ) AHMED (ον) 
του Bassam και της Hudar, γεννηθείς 13/03/1997 στην 
Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000470754. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

(9)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στους OBAID 

AMJAD K.M., AHMAD AHMAD και ALBAYYOUK 

MAHMOUD για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την υπ’  αρ. 50/2019/19-05-2021 καταλογιστι-
κή πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, 
οι: α) OBAID (επ) AMJAD Κ.Μ. (ον) του Khalil και της 
Shahenaz, γεννηθείς την 23-04-1994 στην Παλαιστίνη, 
με αριθμό φακέλου 05/000495390 και αριθμό ταυτό-
τητας 804723088, β) ALBAYYOUK (επ) MAHMOUD (ον) 
του Radhwan και της Μajeda, γεννηθείς την 23-07-2000 
στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000453021 και 
γ) AHMAD (επ) AHMAD (ον) του Maher και της Khadija, 
γεννηθείς την 16-07-1996 στην Παλαιστίνη, με αριθ-
μό φακέλου 05/000470790 και αριθμό ταυτότητας 4 
0178357 6, αγνώστου διαμονής, κρίθηκαν υπαίτιοι 
λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κα-
τοχή τους συνολικά ογδόντα (80) πακέτα τσιγάρα και 
συγκεκριμένα: α) σαράντα (40) πακέτα τσιγάρα μάρκας 
MARLBORO κόκκινα και β) σαράντα (40) πακέτα τσιγάρα 
μάρκας MARLBORO GOLD, χωρίς να φέρουν την προ-
βλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και κατα-
νάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης 
ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη τους αυτή τους 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο ύψος 
των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.536,00 €), τα 
οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέλη χαρτοσήμου. Για τα 
ανωτέρω ποσά είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπό-
χρεοι και οι: α) MANSUR (επ) NOUR ALDIN ή NORADIN 
(ον) του Abdulfatah και της Widad, γεννηθείς 03/03/1997 
στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000470758 
και αριθμό ταυτότητας 4 0253676 7, β) ALLAHHAM (επ) 
MOHAMMED (ον) του Samir Yahya Abed και της Shalabia 
Fadel, γεννηθείς 30/01/1994 στην Παλαιστίνη, με αριθμό 
φακέλου 05/000380595 και γ) EBREIKA (επ) AMIR (ον) 
του Ahmad και της Tahani, γεννηθείς 19/10/2000 στην 
Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000470707. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(10)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στους ALBREEM 

AHMED, YUSUF ALI, SHATAT YOUSEF, ABUJAZAR 

ή ABO JASER MOHAMMED και ALBREEM KAMAL 

RUHI για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 52/2019/19-05-2021 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 του 
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ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, οι: α) 
ALBREEM (επ) AHMED (ov) του Mahmoud Albreem και 
της Sahdia Shehda, γεννηθείς την 03-09-1999 στην 
Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000380570, β) 
YUSUF (επ) ALI (ον) του Fares και της Wafiqa, γεννηθείς 
την 01-01-1983 στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 
05/000540634, γ) SHATAT (επ) YOUSEF (ov) του Musa 
και της Eitedal, γεννηθείς την 14-03-1996 στην Παλαι-
στίνη, με αριθμό φακέλου 05/000386005, δ) ABUJAZAR 
ή ABO JASER (επ) MOHAMMED (ov) του Said ή Sayyed 
και της Karima, γεννηθείς την 23-07-1990 στην Παλαιστί-
νη, με αριθμό φακέλου 05/000373794 και ε) ALBREEM 
(επ) KAMAL RUHI (ον) του Roahy ή Rauhi Ahmad και της 
Zouydah ή Zuwaida AIkarra, γεννηθείς την 05-08-1998 
στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000380499 και 
αριθμό προσφυγικού διαβατηρίου ΑΑ6350965, αγνώ-
στου διαμονής, κρίθηκαν υπαίτιοι λαθρεμπορίας κα-
πνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή τους συνολικά 
δεκαεννέα (19) πακέτα τσιγάρα MARLBORO GOLD, χωρίς 
να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγ-
χου φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου 
Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την 
πράξη τους αυτή τους επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη, που 
ανέρχονται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων τριάντα 
έξι ευρώ (1.536,00€), τα οποία συμπεριλαμβάνουν και 
τα τέλη χαρτοσήμου. Για τα ανωτέρω ποσά είναι αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεοι και οι: α) ALBREEM 
(επ) ΗΑΖΕΜ (ον) του Mahmoud και της Hamdiya, γεν-
νηθείς 03/09/1988 στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέ-
λου 05/000535012, β) ALBAYOUK (επ) KHALED (ον) του 
Abdullah και της Tawhida, γεννηθείς 10/05/1996 στην 
Παλαιστίνη, με αριθμό φακέλου 05/000470645 και γ) AL 
QEDRA (επ) MOHAMMED (ov) του Yousef και της Faten, 
γεννηθείς 09/05/1991 στην Παλαιστίνη, με αριθμό φακέ-
λου 05/000535010. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 
η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

(11)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον AL ALI ABDEL-

HAMID για λαθρεμπορία καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 43/2019/16-04-2021 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 
2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, ο AL ALI (επ) 
ABDELHAMID (ον) του Hussein και της Shamsa, γεννη-
θείς την 27-03-1997 στη Συρία, υπηκοότητα Συρίας, με 
αριθμό δελτίου αιτούντος Διεθνή Προστασία 700629 και 
με αριθμό φακέλου 05/000304464, αγνώστου διαμο-
νής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον 
βρέθηκαν στην κατοχή του συνολικά τετρακόσια δέκα 
(410) πακέτα τσιγάρα και συγκεκριμένα: α) εξήντα (60) 
πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO RED, β) πενήντα 
(50) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO GOLD, γ) ογδό-
ντα (80) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO WHITE, δ) 
δέκα (10) πακέτα τσιγάρα μάρκας ΑΣΣΟΣ, ε) εξήντα (60) 
πακέτα τσιγάρα μάρκας CAMEL, στ) πενήντα (50) πακέ-
τα τσιγάρα μάρκας WINSTON, ζ) πενήντα (50) πακέτα 
τσιγάρα μάρκας COOPER και η) πενήντα (50) πακέτα 
τσιγάρα μάρκας ROTHMANS, καθώς και δεκαοκτώ (18) 
συσκευασίες άκαυστου καπνού των πενήντα γραμμα-
ρίων έκαστη, μάρκας OLD HOLBORN, χωρίς να φέρουν 
την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και 
κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικονομικών ή 
άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη του αυτή 
του επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο 
ύψος των έξι χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι ενός 
λεπτών (6.056,21€), τα οποία συμπεριλαμβάνουν και 
τα τέλη χαρτοσήμου. Για τα ανωτέρω ποσά είναι αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεος και ο ZEIDAN (επ) 
MAROUF (ον) του Fahad και της Khatown, γεννηθείς 
01/01/2003, υπηκοότητα Συρίας. Κατά της ως άνω πρά-
ξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη δημοσίευσήσ της στην Ε.τ.Κ, ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ   

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