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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3329/332640 (1)
Ανάκληση αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελ-

ματικής Οργάνωσης Κρέατος με δ.τ. Ε.Δ.Ο.Κ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β. Του π.δ.  97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

γ. Των άρθρων 53 έως και 58 του ν. 4647/2019 «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

δ. Της υπ’ αρ. 2745/328012/17-12-2019 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορι-
σμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την 
εφαρμογή των άρθρων 53, 54, 56 και 58 του ν. 4647/2019 
(Α’ 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε 
εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013», (Β’ 4761) όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 2191/85624/17-03-2020 
(Β’ 1440) όμοια.

2. Τον Κανονισμό (E.E.): υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕL 347/20,12,2013), 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα τα 
άρθρα 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165 και 210.

3. Την υπό στοιχεία εισ. 1584/161040/18-06-2020/
αριθμ. πρωτ. 398/17-06-2020 αίτηση της ΕΔΟΚ.

4. Την υπ’ αρ. 1025/67508/22-05-2014 (Β’ 1407) από-
φαση αναγνώρισης.

5. Το υπ’ αρ. 1728/179643/03-07-2020 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας «Διευκρινίσεις για την αίτηση αναγνώ-
ρισης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος».

6. Την υπ’ αρ. 403/08-07-2020 εξώδικη διαμαρτυρία 
της Ε.Δ.Ο.Κ.

7. Το υπό στοιχεία εισ. 1790/185628/09-07-2020 δια-
βιβαστικό εξώδικης διαμαρτυρίας της Ε.Δ.Ο.Κ.

8. Το υπ’ αρ. 1804/186221/09-07-2020 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας προς την ΕΔΟΠτ «Διευκρίνιση που αφορά 
στα μέλη της αναγνωρισμένης Εθνικής Διεπαγγελματι-
κής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας».

9. Το υπ’ αρ. 8/2020/15-07-2020 έγγραφο της ΕΔΟΠτ.
10. Το υπ’ αρ. 1994/204454/24-07-2020 έγγραφο της 

υπηρεσίας μας «Υπόμνηση εγγράφου διευκρινήσεων 
για την αίτηση αναγνώρισης Εθνικής Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Κρέατος».

11. Το υπ’  αρ. 423/08-10-2020 (υπό στοιχεία εισ. 
2824/286654/14-10-2020) και 426/23-10-2020 (υπό στοι-
χεία εισ. 2958/299184/23-10-2020) έγγραφα της Ε.Δ.Ο.Κ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το υπ’ αρ. 432/23/12/2020 έγγραφό της (υπό στοι-
χεία εισ. 3413/359777/23-12-2020).

13. Το με υπ’ αρ. 6/19-01-2020 έγγραφο του Συνδέ-
σμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

14. Το υπ’ αρ. 110/18003/20-01-2021 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας προς ΕΔΟΚ και ΣΕΚ.

15. Το υπ’ αρ. 13/03-02-2021 έγγραφο του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

16. Το υπ’ αρ. 438/26-01-2021 έγγραφο της ΕΔΟΚ.
17. Τη λοιπή σχετική αλληλογραφία μεταξύ μελών της 

ΕΔΟΚ που κοινοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ.
18. Tο π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
19. Την υπ’  αρ. 13310/31.12.2021 ανακοίνωση του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
αποφασίζει:

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 1025/67508-22/05/2014 
(Β’ 1407) απόφασης αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Κρέατος- Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ο.Κ., ως Εθνική Διε-
παγγελματική, για τους τέσσερις τομείς κρέατος (βόειου, 
χοίρειου, αιγοπρόβειου και πουλερικών) όπως ειδικά 
περιγράφονται στις παρ. 2ιε, 2ιζ, 2ιη και 2κ του άρθρου 1 
του Καν. 1308/13, διότι δεν πληρούνται:

(α) Οι οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρ-
θρου 54 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και

(β) τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4647/2019 για την ανα-
γνώριση ίδρυσης και λειτουργίας των Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων, όπου απαιτείται να αποδεικνύεται ότι κατά 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπρο-
σωπεύουν διά των μελών τους τουλάχιστον το δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της συνολικής παραγωγής και τουλάχι-
στον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μεταποίησης ή/
και της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, 
σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.

Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Ο.Κ. δεν έχει καταθέσει τα προ-
βλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης δι-
καιολογητικά και δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωση του 
όρου της αντιπροσωπευτικότητας, οπότε έχει παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 
8 της υπ’ αρ. 2475/328012 (Β’ 4761/24-12-2019) υπουρ-
γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
2191/85624/17-03-2020 (Β’ 1440).

Ειδικότερα:
Αντί της συγκεντρωτικής κατάστασης-πίνακα αντιπροσω-

πευτικότητας στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ο μέσος 
όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης των παραγόμενων και των εμπο-
ρευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων των σχετικών 
προϊόντων των τομέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώ-
ριση και να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
αιτούσας ΔΟ και από ορκωτό λογιστή, μόνο για τα οικονο-
μικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν, υπέβαλε:

- Πίνακες αντιπροσωπευτικότητας που δεν είναι υπο-
γεγραμμένοι από τον ορκωτό λογιστή που συνέταξε την 
έκθεση, ούτε από άλλον, γεγονός που επισημαίνεται και 
στην ίδια την έκθεση,

- τα στοιχεία τους δεν βεβαιώνονται ως προς την ορ-
θότητά τους από ορκωτό λογιστή, όπως αναγράφεται 
και στην ίδια την έκθεση,

- μεταξύ των στοιχείων των πινάκων αντιπροσωπευ-
τικότητας και των στοιχείων των μελών της που υπο-
βλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία από την Ε.Δ.Ο.Κ., 
προκύπτουν σημαντικές διαφορές τόσο στον αριθμό 
των ζώων όσο και των παραγωγών,

- οι πίνακες αφορούν μόνο το έτος 2019 και όχι την προ-
ηγούμενη τριετία, όπως προβλέπεται, γεγονός που ανα-
γράφεται και στην ίδια την έκθεση, ενώ δεν αποδεικνύουν 
την εκπλήρωση του όρου της αντιπροσωπευτικότητας σε 
κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι

  (2)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών της υπ’ αρ. 

401-9/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κατα-

λογιστικής πράξης.   

 Με την υπ’ αρ. 401-9/2017/08-07-2022 συμπληρωμα-
τική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊστά-
μενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - 
Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ.  5 του άρθρου 152 του ν.  2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 12-
04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοικο 
VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου δι-
αμονής, σύμφωνα με το υπ’  αρ. 1507/21/1312532/
30-06-2021 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλλη-
λέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.721,01 ευρώ και πολ-
λαπλά τέλη ύψους 11.163,03 ευρώ (3.721,01 ευρώ * 3 
= 11.163,03 ευρώ), για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισα-
χθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 36616/28-07-2016 
διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά της άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ   

Ι

(3)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών    της υπ’ αρ. 

420-7/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κατα-

λογιστικής πράξης.

 Με την υπ΄αρ. 420-7/2017/08-07-2022 συμπληρωμα-
τική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊστά-
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μενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - 
Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 142 και τις παρ. 1β 
και 2ζ και θ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, CHEN 
XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 12-04-1970 στην Κίνα, 
με ιταλικό 13575481000, κάτοικο VIA DELLE VITALBE 
10, ROMA, και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με 
το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/30-06-2021 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζό-
μενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
5.084,98 ευρώ και πολλαπλά τέλη ύψους 15.254,94 ευρώ 
(5.084,98 ευρώ * 3 = 15.254,94 ευρώ), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμά-
των που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 
40096/22-08-2016 διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά 
της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 
30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ   

Ι

(4)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών της υπ΄αρ. 

464-11/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κα-

ταλογιστικής πράξης.   

 Με την υπ΄αρ. 464-11/2017/08-07-2022 συμπλη-
ρωματική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή 
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισα-
γωγών  - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν.  2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 
12-04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοι-
κο VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου 
διαμονής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/
30-06-2021 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλ-
ληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 23.229,23 ευρώ και 
πολλαπλά τέλη ύψους 69.687,69 ευρώ (23.229,23 ευρώ 
* 3 = 69.687,69 ευρώ), για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισα-
χθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 57143/24-11-2016 
διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά της άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ 

(5)
   Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών  της υπ’ αρ. 

317-13/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κα-

ταλογιστικής πράξης.

 Με την υπ΄αρ. 317-13/2017/08-07-2022 συμπλη-
ρωματική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή 
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισα-
γωγών  - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν.  2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 
12-04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοι-
κο VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου 
διαμονής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/
30-06-2021 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγ-
γυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 1.558,52 ευρώ και πολλαπλά 
τέλη ύψους 4.675,56 ευρώ (1.558,52 ευρώ * 3 = 4.675,56 
ευρώ), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω 
κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολο-
γημένα με την υπ’ αρ. 8728/29-02-2016 διασάφηση της 
υπηρεσίας μας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ 

Ι

(6)
   Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών της υπ’ αρ. 

318-7/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κατα-

λογιστικής πράξης.   

 Με την υπ΄αρ. 318-7/2017/08-07-2022 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προ-
ϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισα-
γωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν.  2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 
12-04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοι-
κο VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου 
διαμονής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/
30-06-2021 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλ-
ληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.430,63 ευρώ και 
πολλαπλά τέλη ύψους 13.291,89 ευρώ (4.430,63 ευρώ 
* 3 = 13.291,89 ευρώ), για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που εί-
χαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 9600/
03-03-2016 διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά της 
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άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμό-
διου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ 

Ι

(7)
   Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών της υπ’ αρ. 

330-10/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κα-

ταλογιστικής πράξης.   

 Με την υπ΄αρ. 330-10/2017/08-07-2022 συμπλη-
ρωματική καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή 
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισα-
γωγών  - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, για τελωνει-
ακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν.  2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 
12-04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοι-
κο VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου 
διαμονής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/
30-06-2021 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλ-
ληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.134,81 ευρώ και 
πολλαπλά τέλη ύψους 3.404,43 ευρώ (1.134,81 ευρώ 
* 3 = 3.404,43 ευρώ), για τελωνειακή παράβαση λα-
θρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που εί-
χαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 13889/
24-03-2016 διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά της 
άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμό-
διου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 

ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ 

Ι

(8)
   Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών της υπ’ αρ. 

344-7/2017/08-07-2022 συμπληρωματικής κατα-

λογιστικής πράξης.   

 Με την υπ΄αρ. 344-7/2017/08-07-2022 συμπληρωματι-
κή καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου 
της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 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, καταλογί-
ζουμε, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 
του άρθρου 142 και τις παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001, CHEN XIAO XIONG, γεννηθέντα στις 
12-04-1970 στην Κίνα, με ιταλικό 13575481000, κάτοικο 
VIA DELLE VITALBE 10, ROMA, και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1507/21/1312532/30-06-2021 
έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα 
καταλογιζόμενα πρόσωπα, Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των 429,16 ευρώ και πολλαπλά τέλη ύψους 1.287,48 
ευρώ (429,16 ευρώ * 3 = 1.287,48 ευρώ), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων 
που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 18141/
19-04-2016 διασάφηση της υπηρεσίας μας. Κατά της άνω 
πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΑΚΗΣ    

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