
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακα-
θορισμό των αρμοδιοτήτων της Τελωνειακής Πε-
ριφέρειας (Τ.Π.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και Τμημάτων 
των Διευθύνσεων Ενεργειακών, Βιομηχανικών και 
Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και Σχεδιασμού 
και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γε-
νικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

2 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
AHMED (ον.) ZOHEER του MARSHAD και της 
KHALIDA BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

3 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI 
(επ.) SAJID (ον.) του ALI HUSSAIN και της ZAHIDA 
PARVEEN, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του 
MUHAMMAD ARFAN του RAYSAT ALI και του 
ZULFIQAR HUSSAIN του SHEIKH MUSHTAR για λα-
θρεμπορία καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1051196 ΕΞ 2021 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 

ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανα-

καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Τελωνεια-

κής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής της Γενικής Διεύ-

θυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και 

Τμημάτων των Διευθύνσεων Ενεργειακών, Βιο-

μηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) 

και Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 

(Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χη-

μείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

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

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ’ της υπο-
παρ. θ΄και της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 
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14, των άρθρων 2, 7 και των παρ. 2 έως και 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. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
ειδικότερα των άρθρων 55, 61 και 62 αυτής,

2. Την υπό στοιχεία Ε.2117/28-05-2021 «Παροχή δι-
ευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και πα-
ροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207/
27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδι-
κασία εξυγίανσης”» εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Το υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1044457 ΕΞ2021/27-05-2021 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τε-
λωνείων και Ε.Φ.Κ.,

4. Το από 09-06-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γε-
νικού Χημείου του Κράτους,

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
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, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων: 
α) του Τμήματος Β’ - Δικαστικού και Νομικής Υποστή-
ριξης Διοίκησης της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) 
Αττικής, προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η 
«κεντρικοποίηση» της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), 
και β) του Τμήματος Β’ - Χημικών Προϊόντων της Διεύ-
θυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊ-
όντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και του Τμήματος Β’ - Σχεδιασμού και 
Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης 
Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία αυτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

1. Ανακαθορίζουμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδι-
ότητες του Τμήματος Β’- Δικαστικού και Νομικής Υπο-

στήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 
και προσθέτουμε νέα υποπερ. (θθ) στην περ. β’ «Τμήμα 
Β’-Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» της υποπαρ. «Ι. 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ» της παρ. 4 του 
άρθρου 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» αυτής, ως 
εξής: «(θθ) η χορήγηση στοιχείων σχετικά με τη βεβαίω-
ση χρεών του άρθρου 46 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), στα 
αρμόδια Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ., στο πλαίσιο του 
χειρισμού υποθέσεων εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4738/2020, για το σύνολο των Τελωνείων της 
Επικράτειας και στην περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών 
οφειλών, επιπλέον: 

i) η εξέταση της αίτησης για τη συμμετοχή του Δη-
μοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, μετά από αίτηση του 
οφειλέτη και η υποβολή σχετικής εισήγησης προς την 
Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ. για αποδοχή, απόρριψη ή υποβολή αντι-
πρότασης του Δημοσίου επί της πρότασης του οφειλέτη 
σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης,

ii) η συνυπογραφή της εισήγησης της Διεύθυνσης Ει-
σπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την έκδοση σχετικής γνωμοδό-
τησης περί αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του 
οφειλέτη σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης,

iii) η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς τα αρ-
μόδια Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΟΦ. για τη διατύπωση 
εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια 
στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης,

iv) η ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνείων για την κα-
τάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης ή την κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών 
μέτρων, πριν από την αίτηση επικύρωσης, καθώς και 
για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τα 
ανωτέρω ή για την με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της 
ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης.».

2. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Β’ - Χημικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βι-
ομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) και του 
Τμήματος Β’ - Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) 
της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ως εξής:

α) Στην υποπαρ. II της παρ. 3 του άρθρου 61 «Διεύ-
θυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊό-
ντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)» αυτής, διαγράφουμε την υποπερ. γγ’ 
της περ. α’ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπερ. δδ’ 
έως ζζ’ σε γγ’ έως στστ’, αντίστοιχα.

β) Στην υποπαρ. II της παρ. 3 του άρθρου 62 «Διεύ-
θυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 
(Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)» αυτής, προσθέτουμε νέα περ. β’, αναριθμού-
με τις υφιστάμενες περ. β’ έως ια’ σε γ’ έως ιβ’, αντίστοιχα 
και διαμορφώνουμε τη νέα περ. , ως κατωτέρω:

«II. Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού και Ποιότητας»
«(β) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης και η παρακολούθη-

ση της εφαρμογής των αρχών της Ορθής Εργαστηριακής 
Πρακτικής (ΟΕΠ- GLP Good Laboratory Practice) των πει-
ραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ, με σκοπό 
να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην 
υγεία ή και το περιβάλλον.».
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Β.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Γ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(2)
    Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

AHMED (ον.) ZOHEER του MARSHAD και της 

KHALIDA BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προ-

ϊόντων.

  Με την υπό στοιχεία 667/2018/2021/26-05-2021 
MRN 21GRYK200600001042 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
ο AHMED (επ.) ZOHEER (ον.) του MARSHAD και της 
KHALIDA BIBI, γεννηθείς την 25-12-1997 στο Πακιστάν, 
άγνωστης διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παράνο-
μης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 
04-10-2018, από κοινού με τον (επ.) ALI (ον.) SAJID του ALI 
HUSSAIN και της ZAHIDA PARVEEN, ποσότητας πεντα-
κοσίων τριάντα δύο (532) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, 
ήτοι δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (10.640) τεμαχί-
ων λαθραίων τσιγάρων και δέκα εννιά (19) συσκευασιών 
λαθραίου καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι 
εννιακοσίων πενήντα (950) γραμμαρίων λαθραίου κα-
πνού, τα οποία κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά 
την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και της παρ. 2 του άρθρου 142  και τις παρ. 
1β, 2ζ  του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν 
οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν 
στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που 
κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά των δύο χιλιάδων τρι-
ακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (2.348,07 
€), και επιβλήθηκε σε βάρος των ανωτέρω υπαίτιων της 
λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος στο πενταπλάσιο των 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην 
ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων καπνικών, 
λαμβανομένης υπόψη και της καθ’ υποτροπή τέλεσης 
της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας εκ μέ-
ρους του υπαίτιου (επ.) ALI (ον.) SAJID του ALI HUSSAIN 
και της ZAHIDA PARVEEN, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», ήτοι ποσό έντεκα χιλιάδων επτακοσίων σα-
ράντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.348,07 € x 5 = 
11.740,35 €), το οποίο υπόκειται στο ισχύον κατά το 
χρόνο πληρωμής τους αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσή-
μου. Το πολλαπλό τέλος επιμερίστηκε στους ανωτέρω 
δύο υπαίτιους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 150 

του ν. 2960/2001, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής 
εκάστου, στον ALI (επ.) SAJID (ον.) του ALI HUSSAIN και 
της ZAHIDA PARVEEN, σε ποσοστό 70%, ήτοι για ποσό 
οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (8.218,25 €) και στον AHMED (επ.) ZOHEER 
(ον.) του MARSHAD και της KHALIDA BIBI σε ποσοστό 
30%, ήτοι για ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (3.522,11 €), ενώ αμφότεροι 
κηρύχθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 1,3  του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυ-
πεύθυνοι για την καταβολή του συνόλου του ανωτέρω 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 
ν. 2960/2001, να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου που 
διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενήντα 
(90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης, 
καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του επόμενου 
μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

Ι

(3)
   Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI 

(επ.) SAJID (ον.) του ALI HUSSAIN και της ZAHIDA 

PARVEEN, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπό στοιχεία 667/2018/2021/26-05-2021 MRN 
21GRYK200600001042 καταλογιστική πράξη του Προϊ-
σταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ALI (επ.) 
SAJID (ον.) του ALI HUSSAIN και της ZAHIDA PARVEEN, 
γεννηθείς την 19-11-1998 στο Πακιστάν, άγνωστης δια-
μονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παράνομης προμήθει-
ας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 04-10-2018, από 
κοινού με τον (επ.) AHMED (ον.) ZOHEER του MARSHAD 
και της KHALIDA BIBI, ποσότητας πεντακοσίων τριάντα 
δύο (532) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, ήτοι δέκα χιλιά-
δων εξακοσίων σαράντα (10.640) τεμαχίων λαθραίων 
τσιγάρων και δέκα εννιά (19) συσκευασιών λαθραίου 
καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι εννιακοσίων 
πενήντα (950) γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία 
κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τε-
λωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α και της παρ. 2 του άρθρου 142 και τις παρ. 1β, 2ζ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνεια-
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κός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην 
ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατα-
σχέθηκαν στο ποσό συνολικά των δύο χιλιάδων τρια-
κοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (2.348,07 
€), και επιβλήθηκε σε βάρος των ανωτέρω υπαίτιων της 
λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος στο πενταπλάσιο των 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην 
ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων καπνικών, 
λαμβανομένης υπόψη και της καθ’ υποτροπή τέλεσης 
της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας εκ μέ-
ρους του υπαίτιου (επ.) ALI (ον.) SAJID του ALI HUSSAIN 
και της ZAHIDA PARVEEN, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», ήτοι ποσό έντεκα χιλιάδων επτακοσίων σα-
ράντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.348,07 € x 5 = 
11.740,35 €), το οποίο υπόκειται στο ισχύον κατά το χρό-
νο πληρωμής τους αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. 
Το πολλαπλό τέλος επιμερίστηκε στους ανωτέρω δύο 
υπαίτιους, σύμφωνα με με την παρ. 1 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής 
εκάστου, στον ALI (επ.) SAJID (ον.) του ALI HUSSAIN και 
της ZAHIDA PARVEEN, σε ποσοστό 70%, ήτοι για ποσό 
οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (8.218,25 €) και στον AHMED (επ.) ZOHEER 
(ον.) του MARSHAD και της KHALIDA BIBI σε ποσοστό 
30%, ήτοι για ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (3.522,11 €), ενώ αμφότεροι 
κηρύχθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυ-
πεύθυνοι για την καταβολή του συνόλου του ανωτέρω 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 
ν. 2960/2001, να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου που 
διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενήντα 
(90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης, 
καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του επόμενου 
μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. β΄ της παρ. 5 του  άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του 

MUHAMMAD ARFAN του RAYSAT ALI και του 

ZULFIQAR HUSSAIN του SHEIKH MUSHTAR για 

λαθρεμπορία καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 74/2016/18-5-2021 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονί-
κης Εμμανουήλ Χουρδάκη, επιβάλλονται σε βάρος των

1) MUHAMMAD ARFAN του RAYSAT ALI, γεν. στο Πα-
κιστάν το έτος 1986, κάτοχο του αρ. 53019 Δελτίου Αι-
τήσαντος Ασύλου, κάτοικο Αθηνών, Φίλωνος 4 και ήδη 
αγνώστου διαμονής και

2) ZULFIQAR HUSSAIN του SHEIKH MUSHTAR, κάτοχο 
του αρ. ΚΗ441640 Διαβατηρίου Πακιστανικών Αρχών, 
κάτοικο Αθηνών, Ζήνωνος 12 και ήδη αγνώστου δια-
μονής,

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, πολλαπλά 
τέλη στο πενταπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβα-
ρύνσεων που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρε-
μπορίας ήτοι εκατόν δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ (110.548,00 €), τα οποία επιμερίζονται εξ ημι-
σείας ήτοι 55.274,00€ έκαστος για την παράνομη κατοχή 
στη Θεσσαλονίκη στις 28-11-2014 40.000 τεμάχια τσι-
γάρων, μάρκας KARELIA ROYAL και 20.000 τεμάχια τσι-
γάρων, μάρκας KARELIA SLIM και στις 1-12-2014 10.000 
τεμάχια τσιγάρων, μάρκας ROYAL SLIMS, 10.000 τεμάχια 
τσιγάρων, μάρκας KARELIA SLIMS, 10.000 τεμάχια τσι-
γάρων, μάρκας ROYAL SLIMS, 10.000 τεμάχια τσιγάρων, 
μάρκας ROYAL BLUE, 10.000 τεμάχια τσιγάρων, μάρκας 
ROYAL BLUE, 10.000 τεμάχια τσιγάρων, μάρκας ROYAL 
BLUE και 10.000 τεμάχια τσιγάρων, μάρκας KARELIA 
SLIMS, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολο-
γίας καπνού, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται 
περί εμπορευμάτων που τέθηκαν στην κατανάλωση 
κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορί-
ας, δηλαδή χωρίς την τήρηση των τελωνειακών διατυ-
πώσεων και την προηγούμενη καταβολή στο Δημόσιο 
των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, 
συνολικού ποσού 22.109,60€, πράξη που χαρακτηρίζεται 
ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α της παρ. 2, του άρθρου 142, τις παρ. 1β’ και 2ζ’ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται να ασκήσουν προσφυ-
γή εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περ. β΄της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ   

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