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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην
τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού - τροποποίηση της υπό στοιχεία Η.Π.
23615/651/Ε.103/2014 (Β’ 1184) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες
διατάξεις.» (Β’ 1184).

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και
2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες
και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών - τροποποίηση
της υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ
«σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄1625).
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των
οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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3

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στους Shoman Mohamad του Tajot
και Abdul ή Mohammed ή Mohamat Rehman ή
Abdul του Muhammad Yameen ή Yiamin ή Giame.

4

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον Shak Soleman του Nizam Sheik ή
Shgikh.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του
YAKOOB (επ.) AMIR (ον.) του MOHAMMAD και της
ZAREENA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
MUHAMMAD (ον.) NADEEM του ISHAQ και της
RAZIA BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

7

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
MUHAMMAD (ον.) AZHAR του ASHRAF και της
REHANA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων

8

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
ΑΒΒAS (ον.) SHAJAR του MUHAMMAD IQBAL και
της KOSAS BIBI, ΑΦΜ 165066316, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

9

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος τοσ AHMED
(επ.) NABEEL (ον.) του PARVAIZ KHALID και της
BAGLEES BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651
(1)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και
2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το
μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της
οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών - τροποποίηση της υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών,
2006/66/ΕΚ "σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση
της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ" και 2008/103/ΕΚ "για
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά",
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄1625).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερο του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α’ 136)
και τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/
1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34).
4. Τις διατάξεις του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών
και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για
τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές, ενεργειακές
και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).
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5. Τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEL 150/93/14.6.2018).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 111
αυτού.
7. Την υπ’ αρ. 175.11/03.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ. για την εισήγηση του σχεδίου κοινής υπουργικής
απόφασης.
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/79346/1663/
26.08.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, σχετικά
με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ.
41624/2057/2010 κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.),
με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας
(ΕΕ) 2018/849, κατά το μέρος αυτής που αφορά στην
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου
2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Ποσοτικοί στόχοι συλλογής - Τροποποίηση του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κ.υ.α.
(παρ. 1 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Οι παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 41624/2057/
2010 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται και
το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ποσοτικοί στόχοι συλλογής
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
προβαίνει για πρώτη φορά στον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής, μετά την 26 Σεπτεμβρίου 2011. Με την
επιφύλαξη της υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ
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«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184), τα στοιχεία για την ετήσια συλλογή και τις
πωλήσεις περιλαμβάνουν και τις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές που έχουν ενσωματωθεί σε συσκευές.
2. Οι στόχοι συλλογής για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που τίθενται είναι οι ακόλουθοι:
i. Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής 25%.
ii. Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής 45%.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα ποσοστά συλλογής, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την
μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα I του
άρθρου 22 και καταρτίζει εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκθέσεις αναφέρουν
τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία
στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 2150/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβάζει τις
εκθέσεις ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους υποβολής για το
οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται δυσκολίες λόγω
ειδικών περιστάσεων εθνικής φύσεως, για την επίτευξη
των απαιτήσεων της παρ. 2, μπορεί ο Ε.Ο.ΑΝ. να ζητά
από την Επιτροπή μεταβατικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της οδηγίας
2006/66/ΕΚ.
5. Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας,
πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012.».
Άρθρο 3
Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής - Τροποποίηση του
άρθρου 19 της υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κ.υ.α.
(παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ)
2018/849)
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 της υπ’ αρ. 41624/2057/
2010 κοινής υπουργικής απόφασης καταργούνται, η
παρ. 3 αντικαθίσταται και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 19
Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής
1. (Καταργείται).
2. (Καταργείται).
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3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. Β)
και για το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις που
προβλέπονται στο τμήμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ του
άρθρου 22 και τις υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, εντός διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών
από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία της έκθεσης.».
Άρθρο 4
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των
αποβλήτων - προσθήκη νέου άρθρου στην
υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κ.υ.α.
(παρ. 4 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Μετά το άρθρο 12 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12 Α:
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των
αποβλήτων
1. Κατά τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες παραγωγοί
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα ΣΣΕΔ, προκειμένου να προωθείται η ιεράρχηση των αποβλήτων,
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του στοιχείου β της
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4819/2021, καθώς και ο τύπος, ο τύπος χημείας και το περιεχόμενο ανακυκλωμένου
υλικού των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
2. Επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 1 και με
σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας, μπορεί
να χρησιμοποιούνται οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα
παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης
αποβλήτων, όπως εκείνα που προβλέπονται στα Παραρτήματα IV και IVα του άρθρου 75, του ν. 4819/2021 ή
άλλα κατάλληλα μέτρα και μέσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΔΩΝΙΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650
(2)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση
των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην
τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού - τροποποίηση της υπό στοιχεία Η.Π.
23615/651/Ε.103/2014 (Β’ 1184) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και
άλλες διατάξεις.» (Β’ 1184).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερο του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α’ 136)
και τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/
1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34).
4. Τις διατάξεις του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών
και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για
τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές ενεργειακές
και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις (Α’ 129).
5. Τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEL 150/93/14.6.2018).
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6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 111
αυτού.
7. Την υπ’ αρ. 175.10/03.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ. για την εισήγηση του σχεδίου κοινής υπουργικής
απόφασης.
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/79346/1663/
26.08.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ σχετικά
με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/
ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες
διατάξεις» (Β’ 1184), με σκοπό την εναρμόνιση με τις
διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849, κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Άρθρο 2
Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και
εκθέσεων - τροποποίηση του άρθρου 17 της
υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 κ.υ.α.
(παρ. 1 του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Η παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία Η.Π. 23615/
651/Ε.103/2014 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται, η παρ. 5 καταργείται, προστίθενται παρ. 6 και 7
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών
και εκθέσεων
1. Ο ΕΟΑΝ καταρτίζει και τηρεί εθνικό μητρώο παραγωγών, σύμφωνα με την παρ. 2, συμπεριλαμβανομένων
των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το μητρώο έχει σκοπό
την παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων της
παρούσας απόφασης. Οι παραγωγοί που προμηθεύουν
ΗΗΕ χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως επικοινωνία,
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο στ) σημείο iv)
καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται
η πώληση. Η καταχώριση γίνεται μέσω των εξουσιοδο-
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τημένων αντιπροσώπων τους, όπως προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 18, εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση.
2. Για την κατάρτιση του εθνικού μητρώου παραγωγών
απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18,
καταχωρίζεται, όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα
να καταχωρίζει ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση
που εφαρμόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Α και αναλαμβάνει να
τις επικαιροποιεί·
γ) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18,
παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Β·
δ) το εθνικό μητρώο παρέχει την πρόσβαση στα αντίστοιχα μητρώα άλλων κρατών μελών μέσω συνδέσμων
στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να διευκολύνεται, η
καταχώριση των παραγωγών ή, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
3. Το υπόδειγμα για την καταχώριση και την υποβολή
εκθέσεων και η συχνότητα υποβολής στο μητρώο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 3 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.
4. Ο ΕΟΑΝ συγκεντρώνει κάθε χρόνο πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων εκτιμήσεων,
σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που
διατίθεται στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε
τρόπο, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται, καθώς και σχετικά με τα
χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος.
Τις πληροφορίες αυτές τις κοινοποιεί και στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
5. (Καταργείται).
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν στην
εφαρμογή της παρ. 4 για κάθε ημερολογιακό έτος.
Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά, εντός
δεκαοχτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς
για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. Η πρώτη περίοδος
υποβολής αρχίζει το 2020, ως πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης
(ΕΕ) 2019/2193 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019
που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων και καλύπτει τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω
περίοδο αναφοράς.
7. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την
παρ. 6 συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου,
σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2193
της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019.».
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Άρθρο 3
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης
των αποβλήτων - προσθήκη νέου άρθρου στην
υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 κ.υ.α.
(παρ. 2 του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Μετά το άρθρο 17, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 17 Α
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης
των αποβλήτων (Άρθρο 16 Α της οδηγίας)
1. Κατά τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής
εισφοράς της παρ. 2 του άρθρου 13, προκειμένου να
προωθείται η ιεράρχηση των αποβλήτων, λαμβάνονται
υπόψη τα κριτήρια του στοιχείου β της παρ. 3 του άρθρου 9, του ν.4819/2021.
2. Επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στην
περ. 2.3 και στην υποπερ. 2.4.2 της περ. 2.4 της παρ. 2
του άρθρου 5Α, και στην παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και
στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, με σκοπό την επίτευξη
των στόχων της παρούσας, μπορεί να χρησιμοποιούνται
οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για
την εφαρμογή της ιεράρχησης αποβλήτων, όπως εκείνα που προβλέπονται στα Παραρτήματα IV και IVα, του
άρθρου 75, του ν. 4819/2021 ή άλλα κατάλληλα μέτρα
και μέσα.».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΔΩΝΙΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

(3)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στους Shoman Mohamad του Tajot
και Abdul ή Mohammed ή Mohamat Rehman
ή Abdul του Muhammad Yameen ή Yiamin ή
Giame.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 337/17/2021 Καταλογιστικής Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε στις 1.9.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
αφορά λαθρεμπορία λαθραίων τσιγάρων που διαπιστώθηκε στις 28.11.2014 στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ.
3008/14/80/29-11-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στα ως άνω κατασχεθέντα καπνικά και διέφυγαν της καταβολής:
Α. όσον αφορά την ποσότητα των τριάντα ενός (31) πακέτων τσιγάρων που κατείχε ο Shoman (επ.) Mohamad
(ον.) του Tajot και της Hajera, γεν. την 01η.01.1986 στο
Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικος Αθηνών, οδός Ζήνωνος
αρ. 20, και νυν αγνώστου διαμονής, στο συνολικό ποσό
των εκατόν δέκα ευρώ και δύο λεπτών (110,02 €), ήτοι
Εισαγωγικός Δασμός 12,68 €, Φ.Π.Α. 22,32 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 75,02 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 51,15 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 23,87 €), και
Β. όσον αφορά την ποσότητα των δέκα (10) πακέτων
τσιγάρων που κατείχε ο Abdul ή Mohammed ή Mohamat
(επ.) Rehman ή Abdul (ον.) του Muhammad Yameen ή
Yiamin ή Giame και της Salma Bibi, γεν. την 03η.02.1988
στο Πακιστάν, με Α.Φ.Μ. 170828125, κάτοχος του υπ’ αρ.
G9150882 Διαβατηρίου Πακιστάν, πρώην κάτοικος Αθηνών, οδός Δραγώνα αρ. 5, και νυν αγνώστου διαμονής,
στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα
εννέα λεπτών (35,49 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 4,09 €,
Φ.Π.Α. 7,20 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 24,20 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 16,50 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 7,70 €).
2. Επιβλήθηκε στους ανωτέρω υπαιτίους το ελάχιστο,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1του άρθρου 150 του
ν. 2960/2001, πολλαπλό τέλος, το οποίο υπόκειται, κατά
την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, ήτοι:
Α. στον Shoman Mohamad του Tajot, ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), και
Β. στον Abdul ή Mohammed ή Mohamat Rehman ή
Abdul του Muhammad Yameen ή Yiamin ή Giame, ποσό
επίσης χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(4)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον Shak Soleman του Nizam Sheik ή
Shgikh.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 112/19/2021 Καταλογιστικής Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε στις 1.9.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2
του άρθρου 119Α και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
αφορά λαθρεμπορία λαθραίων τσιγάρων που διαπιστώθηκε στις 15.12.2014 στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ.
1057/9/8-α’/16-12-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:
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1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στα κατασχεθέντα καπνικά και διέφυγαν
της καταβολής στο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι
τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (124,21 €), ήτοι
Εισαγωγικός Δασμός 14,31 €, Φ.Π.Α. 25,20 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 84,70 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 57,75 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 26,95 €).
2. Επιβλήθηκε στους κριθέντες ως υπαίτιους για την
παράνομη κατοχή της ανωτέρω ποσότητας λαθραίων
καπνικών πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/
2001, το οποίο υπόκειται κατά την είσπραξή του σε
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ των οποίων ποσό επτακοσίων
πενήντα ευρώ (750,00 €) επιμερίστηκε στον Shak (επ.)
Soleman (ον.) του Nizam Sheik ή Shgikh και της Gamila
ή Jomila, γεν. την 09η.12.1979 στο Μπαγκλαντές, με
Α.Φ.Μ. 127605920, υπ’ αρ. Διαβατηρίου Μπαγκλαντές
BJ0721056, για τον οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 126669
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Σύρου αρ. 49, και νυν αγνώστου διαμονής.
3. Κηρύχθηκε ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος ως άνω πολλαπλού τέλους.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του
YAKOOB (επ.) AMIR (ον.) του MOHAMMAD και
της ZAREENA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 790/2017/27-08-2021 MRN
21GRYK200600002684 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Εμμανουήλ
Χουρδάκη, ο YAKOOB (επ.) AMIR (ον.) του MOHAMMAD
και της ZAREENA, γεννηθείς στο Πακιστάν την 01-01-1988,
τέως κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου αρ. 81
και ήδη άγνωστης διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της
παράνομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 10-12-2017, εκατόν εξήντα εννιά (169) πακέτων
λαθραίων τσιγάρων, ήτοι τριών χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα (3.380) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων και τεσσάρων (4) συσκευασιών λαθραίου καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι διακοσίων (200) γραμμαρίων
λαθραίου καπνού, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως
Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην
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ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά των εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (677,14 €),
και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της
λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος στο πενταπλάσιο των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην
ανωτέρω ποσότητα λαθραίων καπνικών, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», ήτοι πολλαπλό τέλος ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (677,14 x 5 = 3.385,70 €), που υπόκειται
στο ισχύον κατά τον χρόνο πληρωμής του αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο καταλογιζόμενος δικαιούται,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 150 και την παρ. 6
του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή
ενώπιον του αρμόδιου 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
Διοικητικής Δικονομίας.
Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία 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
του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
MUHAMMAD (ον.) NADEEM του ISHAQ και της
RAZIA BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 642/2018/23-08-2021 Καταλογιστική
Πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/
νίκης Εμμανουήλ Χουρδάκη, επιβάλλονται σε βάρος
του (επ.) MUHAMMAD (ον.) NADEEM του ISHAQ και της
RAZIA BIBI, γεν. 01/01/1978 στο Πακιστάν, κατόχου του
υπό στοιχεία FE0165881 ατομικού διαβατηρίου, εκδοθέν
την 21/03/2017 από πακιστανικές αρχές και ημερομηνία
λήξης 20/03/2022, με ΑΦΜ 153696937, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ταντάλου αρ.44 και ήδη αγνώστου
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (6.881,05€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή (6.720)
τεμαχίων τσιγάρων και 0,150 κιλών καπνού, 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 και των
παρ. 1β και 2ζ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
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Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 152του
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
MUHAMMAD (ον.) AZHAR του ASHRAF και της
REHANA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων
Με την υπ’ αρ. 620/18/2021/25-08-2021 MRN21/
GRYK2006/0000264-1 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ.) MUHAMMAD (ον.) AZHAR του
ASHRAF και της REHANA, γεν. την 07/07/1996 στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αναγεννήσεως 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού
τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα
πέντε λεπτών (3.730,55 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για
την παράνομη κατοχή τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (3.740) τεμαχίων τσιγάρων (187 πακέτα), πράξη που
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία,
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 119Α και της παρ. 2 του άρθρου 142 και των
παρ. 1β και 2ζ του άρθρου 155του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 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
Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
ΑΒΒAS (ον.) SHAJAR του MUHAMMAD IQBAL και
της KOSAS BIBI, ΑΦΜ 165066316, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 171/2017/27.08.2021 Καταλογιστική
Πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νί-
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κης επιβάλλονται σε βάρος του (επ.) ΑΒΒAS (ον.) SHAJAR
του MUHAMMAD IQBAL και της KOSAS BIBI, γεν.01-01-1992
στο Πακιστάν, κάτοχο του υπ’ αρ. 363016/2 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου ισχύος από 21-12-2016 έως 21-03-2017
από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ
165066316, αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους
τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (3.536,95€), πλέον τελών χαρτοσήμου
και ΟΓΑ, για την παράνομη κατοχή 3.360 τεμαχίων τσιγάρων και 350 γραμμαρίων καπνού, 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 και των παρ.
1β΄ και 2ζ΄ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με το εδάφιο β’
της παρ. 5 του άρθρου 152 ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος τοσ AHMED
(επ.) NABEEL (ον.) τοσ PARVAIZ KHALID και της
BAGLEES BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 474/2017/27-08-2021 MRN
21GRYK200600002692 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Εμμανουήλ Χουρδάκη, ο AHMED (επ.) NABEEL (ον.) του PARVAIZ
KHALID και της BAGLEES BIBI, γεννηθείς στο Πακιστάν,
την 15-04-1991, κάτοχος του υπό στοιχεία BX1179431
Διαβατηρίου εκδόσεως των Πακιστανικών Αρχών την
24-01-2017, με Α.Φ.Μ. 165071209/Δ.Ο.Υ. Σερρών, τέως
κάτοικος Θεσσαλονίκης, και ήδη άγνωστης διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παράνομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 27-07-2017, εννιακοσίων έξι
(906) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, εμπεριέχοντα δέκα
οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι (18.120) τσιγάρα (τεμάχια)
από διάφορες μάρκες, τριακοσίων τριάντα τεσσάρων
(334) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, εμπεριέχοντα έξι χι-
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λιάδες εξακόσια ογδόντα (6.680) τσιγάρα (τεμάχια) από
διάφορες μάρκες και τριάντα μίας (31) συσκευασιών λαθραίου καπνού των 50 γραμμαρίων, ήτοι χιλίων πεντακόσιων πενήντα (1.550) γραμμαρίων λαθραίου καπνού, από
διάφορες μάρκες, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως
Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β΄ και 2ζ΄
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατασχέθηκαν
στο ποσό συνολικά των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (4.987,07 €),
και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της
λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος στο πενταπλάσιο των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην
ανωτέρω ποσότητα λαθραίων καπνικών, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», ήτοι πολλαπλό τέλος ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ
και τριάντα πέντε λεπτών (4.987,07 x 5 = 24.935,35 €),
που υπόκειται στο ισχύον κατά τον χρόνο πληρωμής
του αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, να
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 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 Διοικητικής Δικονομίας. Τα
καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία 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
του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
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