
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής στις αποφά-
σεις των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της 
Αρχής Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου.

2 Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/ 
29.05.2019) απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Έσοδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά 
και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρ-
φωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή 
του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα 
και τις μοτοσικλέτες.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον 
(ον.) KAREN (επ.) RUSHANIAN του MELICOVICH και 
της ANOUSH.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26647 (1)
   Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής στις απο-

φάσεις των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυ-

γών της Αρχής Προσφυγών της Γενικής Γραμμα-

τείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 

Ασύλου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 13 του ν.  4622/2019 (ΦΕΚ  Α΄ 133/ 

7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

2. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.7.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστα-
σίας (αναδιατύπωση)” (L180/29.6.2013), διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 
5 του ιδίου νόμου, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 
116 παρ. 2 του ν. 4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169/1.11.2019) «Περί 
Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 102 του ν. 4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169/ 
1.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες δια-
τάξεις» και των λοιπών άρθρων του Kεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 
92 έως 107) «Δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης» του 
ιδίου νόμου.

7. Του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125/25.6.2001) «Προσαρ-
μογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο 
για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

8. Του άρθρου 20 του ν.  3448/2006 (ΦΕΚ  Α΄ 57/ 
15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.60/38/232 
(ΦΕΚ  Β΄ 799/9.6.2010) «Κύρωση του Κανονισμού Πι-
στοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
κοινή υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/3431 (ΦΕΚ  Β΄ 
3320/27.12.2013) «Τροποποίηση του Κανονισμού Πιστο-
ποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημο-
σίου (ΑΠΕΔ) ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/ 
Φ.60/38/232 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του Υφυπουργού Υποδομών και Δικτύων “Κύρωση του 
Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του 
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)” (ΦΕΚ Β΄ 799/9.6.2010)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

11. Του άρθρου 90 του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ  Α΄ 98/ 
22.4.2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

12. Του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού της Αρχής Προσφυγών 
(ΕΦ 1049 402) της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, σύμφωνα με την αριθ. 10866/30.11.2019 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ιδίου Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι μετέχουν στις συν-
θέσεις των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του 
άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016), όπως 
αυτό αναδιατυπώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 116 του 
ν. 4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169/1.11.2019), εφόσον επιθυμούν 
να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την έκ-
δοση των αποφάσεων των ως άνω επιτροπών, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4636/2019, οφείλουν 
εντός αποκλειστικής-ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της 
προβλεπόμενης στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου 5 του 
ν. 4375/2016 κοινής υπουργικής απόφασης περί συ-
γκρότησης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών 
στην οποία μετέχουν, να αιτηθούν την από φορέα της 
επιλογής τους έκδοση του σχετικού ψηφιακού πιστοποι-
ητικού, με δική τους δαπάνη, όπως αυτό προβλέπεται 
στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125/25.6.2001) 
«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινο-
τικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

I

    Αριθμ. Α.1446 (2)
Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/ 

29.05.2019) απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά 

και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρ-

φωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή 

του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήμα-

τα και τις μοτοσικλέτες. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 

άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» και της παραγράφου 10 του άρθρου 
123 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017 
(Β΄ 968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ.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 και την υπ' αριθμ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

5. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 
(ΦΕΚ Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορι-
κού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
σε πλήρη εφαρμογή».

6. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ 
«Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».

7. Την ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 
4488/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 
υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων 
Τήρηση αρχείου».

8. Την αριθμ. Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) 
απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με τα δικαιολογητικά και 
τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης 
της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους 
ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτο-
σικλέτες.

9. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την 
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτό-
μενων, στην Ειδική Δήλωση, δικαιολογητικών εγγρά-
φων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, 
προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρ-
μογής και να αποφευχθούν καθυστερήσεις στον προσ-
διορισμό της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων 
οχημάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:
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Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της αριθμ. 

Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης της 
ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Υποχρεωτική υποβολή των επισυναπτόμενων, 
στην Ειδική Δήλωση, δικαιολογητικών εγγράφων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης, που 
αφορούν σε μεταχειρισμένα οχήματα για τα τελωνεία 
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αρχίζει την 1 Μαρ-
τίου 2020. Τα εν λόγω τελωνεία αποστέλλουν με κάθε 
πρόσφορο μέσο τα παραστατικά και τα επισυναπτόμε-
να δικαιολογητικά έγγραφα στις αρμόδιες Τελωνειακές 
Περιφέρειες για τον προσδιορισμό/καθορισμό της φο-
ρολογητέας αξίας».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
I

Αριθμ. 24/2019 (3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.   

 Δυνάμει της 568/14/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 3.12.2019, 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 388 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώ-
θηκε την 28112.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
1057/9/22-α/29.12.2012 μηνυτήρια αναφορά του Αστυ-
νομικού Τμήματος Κυψέλης), 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 χιλίων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 
και τριάντα έξι λεπτών (1.288,36 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 131,51 €, Φ.Π.Α. 259,02 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 897,83 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 620,80 € + Αναλογι-
κός Ε.Φ.Κ. 277,03 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε 
ευρώ και οκτώ λεπτών (3.865,08 €), ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δα-
σμών και φόρων, 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, το οποίο επιμερίστηκε ως εξής:

2.1. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον SAID (επ.) RAHMAN (ον.) του 
Subdezaymal ή Subder Zaymal και της Samso Maha ή 

Nahar, γεν. το 1980 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκ-
δόθηκε το με αρ. 115537/2012 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο 
Αλλοδαπού, πρώην κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, 
οδός Αγίας Άννης αρ. 14, και νυν αγνώστου διαμονής,

2.2. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον MUBARAK (επ.) JUMELA (ον.) 
του Abdul Jamal και της Mumed, γεν. το 1987 στο Μπα-
γκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 122461/2012 
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, κάτοχο του με αρ. 
BJ0372435 Διαβατηρίου, πρώην κάτοικο Ν. Μανωλάδας 
του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165744304,

2.3. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον RASEL (επ.) RASEL (ον.) του 
Montejar Rahman και της Amiza, γεν. το 1980 στο Μπα-
γκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 140015/2012 
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, κάτοχο του με αρ. 
ΒΕ0197225 Διαβατηρίου, πρώην κάτοικο Ν. Μανωλάδας 
του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165732342,

2.4. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον ΜΙΑΗ ή MAIN (επ.) SOMN 
ή SOMU (ον.) του Younous ή Youuous και της Rahim ή 
Ranima, γεν. το 1983 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκ-
δόθηκε το με αρ. 20214/2012 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο 
Αλλοδαπού, κάτοχο του με αρ. BJ0073283 Διαβατηρίου, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχ. Παράσχου αρ. 24, και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 169286887,

2.5. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον TAFAL JAL (επ.) JALABDUL 
ή ABDUL RAHIM (ον.) του Abdul Haq και της Fatima, γεν. 
το 1992 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το 
με αρ. 137946/2012 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδα-
πού, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Πόρου αρ. 32, και νυν 
αγνώστου διαμονής,

2.6. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενή-
ντα επτά λεπτών (241,57 €) στον DHALI (επ.) ANOWAR 
(ον.) του Abdul Aohaed και της Zinnatun, γεν. το 1972 
στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 
38695/2012 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πρώ-
ην κάτοικο Αθηνών, οδός Θήρας αρ. 33, και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 153963350,

2.7. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον HOSSAIN (επ.) MD ANWAR 
(ον.) του Saed και της Tarif, γεν. το 1982 στο Μπαγκλα-
ντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 140603 Δελ-
τίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, κάτοχο του με αρ. 
ΒΡ0481315 Διαβατηρίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός 
Αριστοτέλους αρ. 129-131, και νυν αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ. 161686121,

2.8. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον ΜΙΑΗ (επ.) SHAHALEM (ον.) 
του Abdul Jabbar και της Katon Radia ή Rabia, γεν. το 
1988 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με 
αρ. 137945/2012 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ι. Δροσοπούλου αρ. 236, 
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 158287344,

2.9. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον ADNΑΝ (επ.) ALI (ον.) του 
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Mian Khan και της Manaza, γεν. το 1992 στο Πακιστάν, 
για τον οποίο εκδόθηκε η με αρ. 122/2012 διάταξη επιβο-
λής περιοριστικών όρων, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός 
Καλογερά αρ. 8, και νυν αγνώστου διαμονής,

2.10. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενή-
ντα επτά λεπτών (241,57 €) στον KHAN (επ.) ΜΑΜΙΝ ή 
MAMUN (ον.) του Ibrahim και της Morshida ή Murshida, 
γεν. το έτος 1985, 1986 ή 1987 στο Μπαγκλαντές, για τον 
οποίο εκδόθηκε το με αρ. 148452 Δ.Α., κάτοχο του με 
αρ. ΒΧ0109630 Διαβατηρίου και της με αρ. Ε02931108 
άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, πρώην κάτοι-
κο Αθηνών, οδός Καλομοίρη αρ. 8, και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 169295116,

2.11. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενή-
ντα επτά λεπτών (241,57 €) στον HYRUL (επ.) ANOIUS 
ή AUOILIS (ον.) του Μiah και της Romia Hatuk, γεν. το 
1989 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε το με 
αρ. 136581/12 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, 
κάτοχο του με αρ. BJ0073284 Διαβατηρίου, πρώην κά-
τοικο Αθηνών, οδός Καυκάσου αρ. 50, και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165728261,

2.12. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
επτά λεπτών (241,57 €) στον MOHAMAD (επ.) LOKMAN ή 
LOUKMAN ΗΑΚΙΜ (ον.) του Hawan ή Hanan Μiah και της 
Asheda Hatun, γεν. το 1985 στο Μπαγκλαντές, για τον 
οποίο εκδόθηκε το με αρ. 129434/12 Δελτίο Αιτήσαντος 
Άσυλο Αλλοδαπού, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχ. 
Παράσχου αρ. 24, και νυν αγνώστου διαμονής,

2.13. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενή-
ντα έξι λεπτών (241,56 €) στον KARIMI (επ.) ΕΖΕΤ (ον.) 
του Adel και της Glandam, γεν. το 1989 στο Αφγανι-
στάν, για τον οποίο εκδόθηκε το με αρ. 6634/1 -19586-
ζ/25.12.2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα, πρώην κάτοικο 
Αθηνών, οδός Τροίας αρ. 37, και νυν αγνώστου διαμονής,

2.14. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενή-
ντα έξι λεπτών (241,56 €) στον ASLAM (επ.) KAMRUL ή 
KAMRUZZAMAN (ον.) του Noorul ή Nuru ή Nur Aslam 
και της Mlaka ή Maleka Bigom, γεν. το έτος 1989 ή 1982 
στο Μπαγκλαντές, με αρ. φακέλου στο Περιφερειακό 
Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης 95/00214616, για τον 
οποίο εκδόθηκε το με αρ. 208987 Δ.Α., πρώην κάτοικο 
Αθηνών, οδός Χανίων αρ. 19, και νυν αγνώστου διαμο-
νής, με Α.Φ.Μ. 170822919, και

2.15. ποσό διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα 
έξι λεπτών (241,56 €) στον MOHAMMAD (επ.) KAZOL 
(ον.) του Abdur Rohim και της Hasona ή Hasina, γεν. το 
1985 στο Μπαγκλαντές, για τον οποίο εκδόθηκε η με αρ. 
144473/14 άδεια παραμονής αλλοδαπού, πρώην κάτοι-
κο Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 168-172, και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 169260571.

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο ΦΕΚ. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

I

(4)
    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβα-

ση στον (ον.) KAREN (επ.) RUSHANIAN του 

MELICOVICH και της ANOUSH.   

 Με την 60/2016/07-05-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Αερολιμένα Μακεδο-
νία, επεβλήθη για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση/ 
λαθρεμπορία κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 
119 Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) σε βάρος του (ον.) KAREN 
(επ.) RUSHANIAN του MELICOVICH και της ANOUSH, γεν. 
21-05-1974 στο APAPATCKAR USSR, κατόχου του με αριθ. 
72 5652556/31-07-2013 Δ/ρίου εκδοθέντος στην Ομο-
σπονδία της Ρωσίας, κατοίκου (κατά δήλωση) Μόσχας 
Ρωσίας (GIABILOV No 1, αρ. 48), και ήδη αγνώστου δια-
μονής σύμφωνα με τις οικίες βεβαιώσεις των αρμοδίων 
αρχών, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). 
Συγκεκριμένα, την 22-09-16 περί ώρα 17.30' στο χώρο 
αφίξεων του Αερολιμένα Μακεδονία, κατά τη διενέργεια 
νομίμου ελέγχου από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας 
επιβατών και αποσκευών πτήσεων από τρίτες χώρες που 
αφίχθησαν στον αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, και συγκε-
κριμένα στην πτήση Α3581 από DOMODETOVO Ρωσία, 
κατελήφθη ο ανωτέρω, (ον.) KAREN (επ.) RUSHANIAN, 
να κατέχει εντός της χειραποσκευής του συνολικά 2.200 
τεμάχια τσιγάρα, ως λεπτομερώς περιγράφονται στην 
από 22-09-2016 έκθεση κατάσχεσης και σύλληψης της 
Υπηρεσίας μας, τα οποία στο σύνολο τους δεν έφεραν 
τις ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού του Ελληνικού 
Δημοσίου ή άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε, αλλά της 
Ρωσίας. Η χειραποσκευή του ήταν υποκείμενη υποχρε-
ωτικά σε τελωνειακό έλεγχο, αφού ήταν επιβάτης από 
αερολιμένα τρίτης χώρας και όσον αφορά στην ποσό-
τητα των τσιγάρων που ευρέθησαν εντός αυτής, και 
που δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού 
του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου Κράτους - Μέλους της 
Ε.Ε., δεν είχε να επιδείξει κανένα παραστατικό νομίμου 
κατοχής και προέλευσης. Το ανωτέρω επιβληθέν ποσόν 
επιβαρύνεται κατά την είσπραξη με το εκάστοτε ισχύον 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επ' αυτού. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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