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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1098 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1161/2017 
(Β' 3657/17.10.2017) περί Προγράμματος δημο-
σίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 «Πτωχευ-

τικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-

ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α' 240).

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 
και του άρθρου 41 αυτού.

γ) 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 (Α.Α.Δ.Ε.) (Β' 4738)».

δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
(Α' 50).

ε) του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες 
πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 84).

2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Α’ 181).
β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-

νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

γ) της υπ’ αρ. 339/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο (Β΄ 3051).

δ) της υπό στοιχεία 470/30.10.2020 απόφασης του 
πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 4805).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (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 παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 όπως ισχύουν, την 
υπ'αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΥΟΔΔ 689) καθώς και την 5294 
Εξ 2020/17-01-2020 (ΥΟΔΔ 27/17-01-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1161/2017 ΑΔΑ: 
Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ,  Β 3657) περί Προγράμματος δημο-
σίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την ανάγκη προσαρμογής των ρυθμίσεων της υπό 
στοιχεία ΠΟΛ 1161/2017 στην 109/12-03-2019 πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Αντικαθιστούμε τη «Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης» (ή «Δ.ΗΛΕ.Δ.») με τη «Δ/νση Ανάπτυξης Φορο-
λογικών Εφαρμογών» (ή «Δ.Α.Φ.Ε.») της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της 
Α.Α.Δ.Ε., σε όποια σημεία της ΠΟΛ 1161/2017 (ΑΔΑ: 
Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ, Β 3657) περί Προγράμματος δημο-
σίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων αναφέρεται.

Β. Τροποποιούμε το άρθρο 7 (Αρμόδιες υπηρεσίες, 
διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επάθλου) 
της ίδιας ΠΟΛ, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 7 
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος 
και τρόπος χορήγησης του επάθλου

1. Η Δ.Α.Φ.Ε. ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη 
διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγη-
σης του επάθλου στους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα 
και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται 
μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική 
της υπαιτιότητα.

2. Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου διενεργείται 
μέσω Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών και ειδικότερα:

Η Δ.Α.Φ.Ε., κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που 
διαθέτει λόγω αρμοδιότητας της, πριν από κάθε πλη-
ρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, με βάση τα στοιχεία της κλήρωσης, η οποία πε-
ριλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματε-
πώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.), 
τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών σε μορφή ΙΒΑΝ, 
τον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στον 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό 
επάθλου.

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επε-
ξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα 
Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή που περιλαμβάνει, ολογράφως και αριθμητι-
κώς, ανά τράπεζα ή οργανισμό πληρωμής, το συνολικό 
ποσό του επάθλου και το πλήθος των δικαιούχων.

3. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών 
Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της οποίας δι-
αβιβάζεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 
του Ελληνικού Δημοσίου No 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συ-
γκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση 
του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου 
με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονο-
μασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», 

που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με το συνολικό 
ποσό προς τους δικαιούχους και με το ποσό που αφορά 
το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ 
Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλά-
δος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλε-
κτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο 
λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 
698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρω-
μές προς τους λογαριασμούς πληρωμών των τελικών 
δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την 
ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λο-
γαριασμών & Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού 
με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Η 
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

4. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 
0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδι-
κό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα 
έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πλη-
ρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), προκειμένου 
να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν 
στην επόμενη πληρωμή.

5.α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επάθλου πι-
στώσεις εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
της Α.Α.Δ.Ε. ειδικό φορέα 1023-8010000000 και ΑΛΕ 
2310989007 «Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κλη-
ρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016)».

5.β. Για την πληρωμή του επάθλου η ειδική εντολή πλη-
ρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει 
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Δ.Ο.Δ. της 
Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.

7. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την έκδοση του 
συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.

iii) Αντίγραφα των ειδικών εντολών προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος και των αντιγράφων κίνησης (extrait) της 
Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού του Δημο-
σίου 200.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμ-
ματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι συμ-
βαλλόμενες τράπεζες και οι λοιποί Πάροχοι Υπηρεσιών 
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Πληρωμών δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύ-
νονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισό-
δημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δη-
μοσίου ή τρίτου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1161/2017, 
Β 3657, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1167/2019, 
Β΄ 2271/11.06.2019 όμοια.

Η ισχύς της παρούσας τροποποιητικής απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ο Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(2)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 280-41/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτών (1.384,99€) και πολλαπλά τέλη ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα 
επτά λεπτών (4.154,97€), για τελωνειακή παράβαση λα-
θρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν ει-
σαχθεί υποτιμολογημένα με την αρ. 44581/29-12-2014 
διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

(3)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 271-60/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προ-
σωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρό-
σωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εννιακο-
σίων δέκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (910,58€) και 
πολλαπλά τέλη ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2.731,74€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 11889/28-11-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(4)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών .

 Με την υπ’ αρ. 276-50/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών 
(294,02€) και πολλαπλά τέλη ύψους οκτακοσίων ογδό-
ντα δύο ευρώ και έξι λεπτών (882,06€), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμά-
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των που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 
12437/12-12-2014 διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά 
της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(5)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 273-55/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI 
του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το 
έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών 
(1.054,03€) και πολλαπλά τέλη ύψους τριών χιλιάδων 
εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (3.162,09€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την αρ. 12171/04-12-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(6)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 268-42/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 

5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσω-
πικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, 
Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πε-
νήντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (453,86€) και 
πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων τριακοσίων εξήντα ενός 
ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.361,58€), για τελωνεια-
κή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων 
που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 11508/
17-11-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πρά-
ξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(7)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 277-56/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI 
του RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το 
έτος 01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα 
τριών λεπτών (1.986,83€) και πολλαπλά τέλη ύψους πέ-
ντε χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα εννέα 
λεπτών (5.960,49€), για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισα-
χθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 12476/15-12-2014 
διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
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(8)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 269-40/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριών λεπτών 
(432,03€) και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων διακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ και εννέα λεπτών (1.296,09€), για τε-
λωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπο-
ρευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την 
υπ’ αρ. 11646/21-11-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(9)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών .

 Με την υπ’ αρ. 278-37/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-
01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.081,69€) 
και πολλαπλά τέλη ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών (3.245,07€), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 

εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 12624/20-12-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(10)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 279-37/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εν-
νιακοσίων ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (901,65€) 
και πολλαπλά τέλη ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων 
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.704,95€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 12632/22-12-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(11)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 254-40/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
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ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προ-
σωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρό-
σωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσί-
ων δώδεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (912,58€) και 
πολλαπλά τέλη ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2.737,74€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 9938/03-10-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(12)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 288-14/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτών (1.584,95€) και πολλαπλά τέλη 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσά-
ρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (4.754,85€), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 120/12-01-2015 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(13)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 282-6/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-
01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με 
το αρ. πρωτ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζό-
μενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
ενός λεπτών (3.165,41€) και πολλαπλά τέλη ύψους εν-
νέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (9.496,23€), για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν 
εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 24/05-01-2015 
διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(14)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 267-38/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
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RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφω-
να με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο 
της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα κατα-
λογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα 
ευρώ και ενός λεπτού (2.759,01€) και πολλαπλά τέλη 
ύψους οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ 
και τριών λεπτών (8.277,03€), για τελωνειακή παράβα-
ση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που 
είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 11503/
17-11-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω 
πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδι-
ου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 
ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

Ι

(15)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 294-13/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του 
άρθρου 155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 
01-01-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, 
Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογι-
ζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων ενός ευρώ και εξήντα τριών λεπτών 
(801,63€) και πολλαπλά τέλη ύψους δύο χιλιάδων τε-
τρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 

(2.404,89€), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτι-
μολογημένα με την υπ’ αρ. 522/26-01-2015 διασάφηση 
της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α΄ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(16)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 292-7/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του  ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN 
και της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προ-
σωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρό-
σωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτών (240,40€) και πολ-
λαπλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 452/22-01-2015 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α΄ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ   
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*02020361905210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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