
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.

4 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

5 Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 
τη χρηματοδότηση της Γ δόσης του προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2019-31.12.2019».

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«SIRIOS CEMENT LTD.» ενός (01) μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου, μάρκας TOYOTA, μοντέλου RAV4, 
χρώματος ασημί, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Θεσσαλονίκης.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
KAMRAN (ον) του BASHIR και της ZAHIDA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
KAMRAN (ον) του BASHIR και της ZAHIDA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MIR (επ) 
ΗΑΜΖΑ (ον) του BOUTA και της SAFIA για λαθρε-
μπορία καπνικών προϊόντων.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του SHAHZAD 
(επ) AMIR (ov) του MOHAMMAD YOUSAF και της 
RAZIA ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

11 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MIR (επ) 
HAMZA (ον) του BOUTA και της SAFIA για λαθρε-
μπορία καπνικών προϊόντων.

12 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του HUSSAIN 
(επ) HUBDAR (ον) του FIDAL και της TANVEER για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 177941/Ν1 (1)
   Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-

γής και Διαπαιδαγώγησης.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλ-
λες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-14) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017(109/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13/Α΄).

4. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
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σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την αριμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

5. Την αριθμ 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

6. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχο-
λικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδι-
κών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης 
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερ-
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

7. Την με αριθμ. πρ. 7495/31-8-2010 απόφαση χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. της 
Νομαρχίας Αθηνών στην Βαρδακούλια Ευθυμία.

8. Την από 21-3-2019 αίτηση της Βαρδακούλια Ευθυ-
μίας.

9. Την αριθμ. πρωτ. ΔΑ/57542/01-11-2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-7-2019).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην ΒΑΡ-
ΔΑΚΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ».

Το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην 
οδό Δημοσθένους 20 στο Περιστέρι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2019 

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ.:177869/Ν1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244/Α΄).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18/Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(193/Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 (268/Α’ ) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου .. και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8/Α΄) «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατά-
ξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118/Α΄) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (109/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13/Α΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756/Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324/Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584/Β΄).

6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (1157/Β΄).

7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/113107/Δ5/14-8-2013 
(ΦΕΚ 151/τ.Β΄/28-1-2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η 
οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 94546/Ν1/
7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/τ.Β΄/15-6-2017) υπουργική απόφαση.

8. Την από 26-3-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/56373/18-10-2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-7-2019).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/113107/
Δ5/14-8-2013 (ΦΕΚ 151/τ.Β'/28-1-2014) υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η 
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οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 94546/Ν1/
7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/τ.Β'/15-6-2017) υπουργική απόφα-
ση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην ΕΛΕ-
ΝΗ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ άδεια Ιδιωτικού Σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπι-
αγωγείο - ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στο 4° χλμ. Λάρισας - Φαρ-
σάλων στη Λάρισα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2019 

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 177957/Ν1  (3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/

1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλ-
λες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ.  79/2017(109/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
 ν. 4589/2019 (13/Α΄).

4. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3-04-2013).

5. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

6. Την με αριθμ. πρωτ. 202511/Δ1/12-12-2014 (ΦΕΚ 
3377/τ.Β΄/16-12-2014) όπως τροποποιήθηκε με τις με 
αριθμ. 120331/Δ1/21-7-2016 (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/28-7-2016) 
και 171971/Ν1/13-10-2017 (ΦΕΚ 3947/τ.Β΄/10-11-2017) 
υπουργική απόφαση άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού σχολείου.

7. Την από 30-3-2018 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
του εκκλησιαστικού Ιδρύματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση 
θετικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-7-2019).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 202511/Δ1/
12-12-2014 (ΦΕΚ 3377/τ.Β΄/16-12-2014) υπουργική από-
φαση όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 120331/
Δ1/21-7-2016 (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/28-7-2016) και 171971/
Ν1/13-10-2017 (ΦΕΚ 3947/τ.Β΄/10-11-2017) υπουργική 
απόφαση, του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης-Δημοτικού σχολείου ως προς τον αριθμό 
αιθουσών, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019 χορηγούμε στο Εκ-
κλησιαστικό Ίδρυμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», άδεια ιδιωτικού Δημοτικού 
σχολείου έντεκα (11) αιθουσών διδασκαλίας. Συγκεκρι-
μένα μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δεκατριών (13) μα-
θητών, τρεις (3) αίθουσες δυναμικότητας δεκατεσσάρων 
(14) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δεκαπέντε 
(15) μαθητών, τρείς (3) αίθουσες δυναμικότητας δεκαε-
πτά (17) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκο-
σι (20) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι 
τριών (23) μαθητών και μία (1) αίθουσα δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος του Δημοτικού σχολείου είναι 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Το Δημοτικό σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Υψη-
λάντου 8 και Μ. Μπότσαρη του Δήμου Βριλησσίων με 
νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ τον Σταυρόπουλο Πα-
ναγιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2019 

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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    Αριθμ.: 177971/Ν1 (4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244/Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18/Α΄) «Συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 
4186/2013 (193/ Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268/Α΄) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8/
Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα-
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (118/Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηρι-
οτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 
79/2017 (109/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
5 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13/Α΄) και της παρ. 
8 του ιδίου άρθρου.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012» (3057/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756/Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584/Β΄).

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/138090/Δ5/27-9-2013 
(ΦΕΚ 281/Β΄/10-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού Σχολείου, όπως τροποποιήθηκε με την με 
αριθμ. πρωτ. 94600/Ν1/7-6-2017 (ΦΕΚ 2181/Β΄/27-6-2017) 
όμοια της.

7. Την από 10-8-2018 αίτηση των ενδιαφερομένων.
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50570/2-9-2019 απόφαση 

διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
9. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-7-2019).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/138090/
Δ5/27-9-2013 (ΦΕΚ 281/Β΄/10-2-2014) απόφαση χορή-
γησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποι-
ήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 94600/Ν1/7-6-2017 (ΦΕΚ 
2181/Β'΄/27-6-2017) όμοια της, ως προς τη διεύθυνση 
λειτουργίας, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και 
τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, ως εξής: 
δύο (2) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών, δύο 
(2) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών και δύο (2) 
δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο αριθμός των μα-
θητών που εγγράφονται στην Α' Δημοτικού δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μαθητές ανά 
τμήμα, σταδιακά εφαρμοζόμενος ο αριθμός αυτός και 
για τα τμήματα των υπολοίπων τάξεων κατά τα επόμενα 
σχολικά έτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δη-
μοτικό Σχολείο - ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της 
οδού Πεύκων 13, στις Αχαρνές, με νόμιμη εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Αικα-
τερίνη Ζαχοπούλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2019 

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ.: οικ.51261/4453 (5) 
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 

τη χρηματοδότηση της Γ δόσης του προγράμμα-

τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2019-31.12.2019».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 

(Α΄ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά 
και το προσωπικό των Ο.Τ. Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφι-
κής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 
(Α΄58) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις» όπως ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α' 
119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρ-
γηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων.»

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.»

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.»

10. Την αριθμ. Υ340/18.7.2019 (Β΄ 3051) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστι-
κού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ. Α.ΓΕ.)».

12. Την αριθμ. πρωτ. οικ.12956/945/28.2.2018 εισήγη-
ση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διετία 
2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5(ε) του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143 ).

13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι-
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενε-
ών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ. 62η/ 
31.10.2019 συνεδρίαση της.

14. Το αριθμ. 7/12.9.2019 Πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων - Υπουργείου Εσωτερικών- Ε.Ε.Τ.Α.Α- Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους των οκτώ 
εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000,00€) θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2019.

16. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 
2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των 

ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Α.Κ.Α.ΓΕ. 
(Φ.ΑΚΑΓΕ/63775/2018 /7-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΙ0465Θ1Ω-
Ι30) με όριο της δαπάνης για το έτος 2019 τα 40 εκ. 
ευρώ.

17. Την αριθμ. Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ.3915/61/1.3.2018 (ΑΔΑ: 
60ΠΩ465Θ1Ω-Ε46) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Οικονομικών σχετικά με την «Έγκριση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης».

18. Την με αριθμ. 9239/771/18.3.2019 (με ΑΔΑ: 
Ω20Ξ4651Ω-Τ78) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε 2499/β «Πρόγραμμα Βο-
ήθεια στο σπίτι» του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2019 .

19. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 
2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των 
ορίων που έχουν τεθεί από το ισχύον ΜΠΔΣ. Διευκρινί-
ζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2019 έχει τεθεί 
στα 40 εκ. ευρώ.

20. Την από 30.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση 
(ΑΔΑ:64Δ246501Ω-ΙΥ6 και AΔAM:18SYMV002892333).

21. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ-
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντι-
μετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας , αποφα-
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των οκτώ 
εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000,00€) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. 
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Γ' δόσης που 
αφορά στο 20% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις 
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που 
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 
1.1.2019- 31.12.2019 στους συνταξιούχους του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ. Α.).

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει 
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), 
με έκδοση επιταγών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 
(Β' 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών 
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής 
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ. Α.ΓΕ.)»,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Εργασίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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(6)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«SIRIOS CEMENT LTD.» ενός (01) μεταχειρισμένου 

αυτοκινήτου, μάρκας TOYOTA, μοντέλου RAV4, 

χρώματος ασημί, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Θεσσαλονίκης.

  Με την 2824.76/82296/2019/14.11.2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με 
αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ. Θεσσαλονίκης: 19660/03-10-19 
επιστολή δωρεάς της εταιρείας «SIRIOS CEMENT LTD.», 
συνοδευόμενη από πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. 
αυτής, για ένα (01) μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μάρκας 
TOYOTA, μοντέλο RAV4, χρώματος ασημί, προς το Κε-
ντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας 
πέντε χιλιάδων ευρώ (#5.000#€).

  Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

KAMRAN (ον) του BASHIR και της ZAHIDA για λα-

θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 379/17/11-11-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
επιβάλλονται σε βάρος του ALI (επ) KAMRAN (ον) του 
BASHIR και της ZAHIDA, γεν. στις 01-04-1999 στο Πα-
κιστάν, κατόχου του αριθμ. 409716 Δελτίου Αιτούντος 
Διεθνή Προστασία με ημ. έκδοσης 21/06/2018, με ΑΦΜ 
170777852 και κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Μόδη 
αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και 
πενήντα ενός λεπτών (1.575,51 €), πλέον τελών χαρ-
τοσήμου, για την παράνομη κατοχή 1.840 τεμαχίων 
τσιγάρων και 0,800 κιλών καπνού, πράξη που χαρα-
κτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ 
του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

(8)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

KAMRAN (ον) του BASHIR και της ZAHIDA για λα-

θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 345/17/11-11-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επι-
βάλλονται σε βάρος του ALI (επ) KAMRAN (ον) του BASHIR 
και της ZAHIDA, γεν. στις 01-04-1999 στο Πακιστάν, κα-
τόχου του αριθμ. 409716 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προ-
στασία με ημ. έκδοσης 21/06/2018, με ΑΦΜ 170777852 
και κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Αλεξάνδρου Σβώλου 
αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 1.240 τεμαχίων 
τσιγάρων και 0,500 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτη-
ρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την 
έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α 
παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(9)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MIR (επ) 

ΗΑΜΖΑ (ον) του BOUTA και της SAFIA για λαθρε-

μπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 60/17/11-11-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλνίκης, επι-
βάλλονται σε βάρος του MIR (επ) ΗΑΜΖΑ (ον) του BOUTA 
και της SAFIA, γεν. 01/01/1996 στο Πακιστάν, κατόχου του 
αριθμ. 124784 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου με ημ. έκδο-
σης 09/12/2016, με ΑΦΜ 165080962, κατοίκου άνευ μονί-
μου καταλύματος και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά 
τέλη ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα 
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.279,52 €), πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 3.580 τεμαχίων 
τσιγάρων και 0,400 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτη-
ρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την 
έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α 
παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/01 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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(10)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του 

SHAHZAD (επ) AMIR (ov) του MOHAMMAD 

YOUSAF και της RAZIA ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία κα-

πνικών προϊόντων.

  Με την 319/17/12-11-2019 Καταλογιοτική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλο-
νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του SHAHZAD (επ) AMIR 
(ov) του MOHAMMAD YOUSAF και της RAZIA ΒΙΒΙ, γεν. 
10/10/1991 στο Πακιστάν, με ΑΦΜ 159663573, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης, οδού Ταντάλου αρ. 44 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού τριών χιλιάδων πεντα-
κοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(3.571,32 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη 
κατοχή 5.520 τεμαχίων τσιγάρων και 0,700 κιλών καπνού, 
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-
λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων δια-
τάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 
1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(11)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MIR (επ) 

HAMZA (ον) του BOUTA και της SAFIA για λαθρε-

μπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 702/17/12-11-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
επιβάλλονται σε βάρος του MIR (επ) ΗΑΜΖΑ (ον) του 
BOUTA και της SAFIA, γεν. 01/01/1996 στο Πακιστάν, με 
ΑΦΜ 165080962, κατοίκου άνευ μονίμου καταλύματος 
και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού τρι-
ών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα 
οχτώ λεπτών (3.436,38 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 

για την παράνομη κατοχή 5.340 τεμαχίων τσιγάρων και 
0,650 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τε-
λωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 
παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(12)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του 

HUSSAIN (επ) HUBDAR (ον) του FIDAL και της 

TANVEER για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 321/17/12-11-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
επιβάλλονται σε βάρος του HUSSAIN (επ) HUBDAR (ον) 
του FIDAL και της TANVEER, γεν. 12/05/1983 στο Πακι-
στάν με ΑΦΜ 165083012, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού 
Μοναστηρίου αρ. 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολ-
λαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), 
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
2.160 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται 
ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 
142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   
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*02042912711190008*

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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