E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.12.19 01:07:03
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

65927

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

9

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Ε-ΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ.Δ.Β.Μ. 2» στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

10

Έγκριση προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής
Υπηρεσίας οικονομικού έτους 2021».

11

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς
αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών
Ενοτήτων Κεραμιδιού (του Δήμου Ρήγα Φεραίου)
και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) του
Νομού Μαγνησίας».

12

Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.

13

Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας είκοσι έξι χιλιάδων και σαράντα ευρώ
(26.040,00 €), της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. προς
την Ελληνική Αστυνομία.

2

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.

3

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οχτακοσίων
ευρώ (24.800,00 €), της εταιρείας Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία.

4

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.

5

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.

6

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.

7

8

Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - “ΛΑΜΠΑΣ” - Κ.Δ.Β.Μ. 1», του φυσικού
προσώπου με την επωνυμία «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», λόγω αλλαγής διακριτικού τίτλου και προσθήκης νέας δομής.
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».

Αρ. Φύλλου 5580

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
14

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 18512/
01.12.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5299).

15

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 966/2/
9-11-2020 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 5266).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας είκοσι έξι χιλιάδων και σαράντα ευρώ
(26.040,00 €), της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. προς
την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/839-β/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) και του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή και
των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας ΤΕΧΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α.Β.Ε.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας είκοσι έξι χιλιάδων και σαράντα ευρώ (26.040,00 €),
που αφορά στις εργασίες ανακαίνισης των χώρων του
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφ. Αττικής.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

(2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/841-γ/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) και του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή
και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ.,
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας
τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων, που αφορά τρεις
(3) μοτοσυκλέτες μάρκας YAMAHA Tracer 700 κυβικών,
τύπου Sport Turing, μαζί με πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό - φωτεινή και ηχητική σήμανση- προστατευτικά
κάγκελα και κεντρική βαλίτσα.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

(3)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων
ευρώ (24.800,00 €), της εταιρείας Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/839-α/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του
ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων
των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η
πρόταση δωρεάς της εταιρείας Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης
αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ
(24.800,00 €), που αφορά στις εργασίες ανακαίνισης των
χώρων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφ. Αττικής.
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(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της
εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική
Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/841-α/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της
εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία
Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης
αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος
Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων, που αφορά τρεις (3) μοτοσυκλέτες μάρκας YAMAHA Tracer 700
κυβικών, τύπου Sport Turing, μαζί με πλήρη αστυνομικό
εξοπλισμό - φωτεινή και ηχητική σήμανση - προστατευτικά κάγκελα και κεντρική βαλίτσα.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

(5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/841-δ/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) και του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή και
των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς
την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας τριάντα
δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
(32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος
Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων, που αφορά τρεις (3)
μοτοσυκλέτες μάρκας YAMAHA Tracer 700 κυβικών, τύπου Sport Turing, μαζί με πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό φωτεινή και ηχητική σήμανση - προστατευτικά κάγκελα
και κεντρική βαλίτσα.

Ο Διευθυντής

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
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(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς την Ελληνική Αστυνομία
Με την υπό στοιχεία 9007/11/841-β/09.12.2020 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) και του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή και
των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων προς
την Ελληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας τριάντα
δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
(32.364,00 €), της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος
Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέττων, που αφορά τρεις (3)
μοτοσυκλέτες μάρκας YAMAHA Tracer 700 κυβικών, τύπου Sport Turing, μαζί με πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό φωτεινή και ηχητική σήμανση - προστατευτικά κάγκελα
και κεντρική βαλίτσα.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΚΙ/169473
(7)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -"ΛΑΜΠΑΣ" - Κ.Δ.Β.Μ. 1», του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», λόγω αλλαγής διακριτικού τίτλου και
προσθήκης νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), ιδίως της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»
(Β’ 6030).
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4. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ιδίως της παρ. 1
του άρθρου 4.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως της παρ. 2 του
άρθρου 6.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα
με διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -"ΛΑΜΠΑΣ" Κ.Δ.Β.Μ. 1» με κωδικό 2101599, που εκδόθηκε με την
απόφαση της υπ’ αρ. 285/09-11-2017 συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
10. Την υπό στοιχεία Κ1/68041/04-06-2020 αίτηση του
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
11. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/44068/12-11-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ. 427/
12-11-2020 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -"ΛΑΜΠΑΣ" - Κ.Δ.Β.Μ. 1», με κωδικό 2101599, λόγω
αλλαγής διακριτικού τίτλου στον νέο διακριτικό τίτλο
«ΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - SUCCESS CERT - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και
προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
84, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα 21 άτομα
ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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Αριθμ. Κ1/169468
(8)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), ιδίως της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 6030).
4. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ιδίως της παρ. 1
του άρθρου 4.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως της παρ. 2 του
άρθρου 6.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
9. Την υπό στοιχεία Κ1/5761/16-01-2020 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ι.Κ.Ε.», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
10. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/37459/15-10-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ.
423/15-10-2020 συνεδρίασης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Χορηγείται άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -Κ.Δ.Β.Μ. 2» με
κωδικό 202169468, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» και δομή στη διεύθυνση Μ.
ΚΑΡΑΟΛΗ - ΕΛΠΙΔΟΣ, 67100, ΞΑΝΘΗ, με δυναμικότητα
60 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά την περ. 14.α
της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου, του
ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α’ 33), όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου
ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή από το έτος της
τελευταίας επικαιροποίησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Κ1/169470
(9)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Ε-ΠΑΙΔΕΥΣΗ
-Κ.Δ.Β.Μ. 2» στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), ιδίως της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’
193), κεφάλαια Δ’ και ΣΤ’, όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-018 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).
4. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
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Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ιδίως της παρ. 1
του άρθρου 4.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως της παρ. 2 του
άρθρου άρθρο 6.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
9. Την υπό στοιχεία Κ1/55084/13-05-2020 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
10. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/44068/12-11-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ.
427/12-11-2020 συνεδρίασης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγείται Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Ε-ΠΑΙΔΕΥΣΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 2»
και κωδικό 202169470, στο νομικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με
δομή στη διεύθυνση ΑΡΓ. ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 11, 81131, ΜΥΤΙΛΗΝΗ με δυναμικότητα 22 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση
ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά την περ. 14.α
της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου, του
ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α’ 33), όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου
ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή από το έτος της
τελευταίας επικαιροποίησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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(10)
Έγκριση προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής
Υπηρεσίας οικονομικού έτους 2021.
Με την υπ’ αρ. 3162.15/83383/2020/14.12.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που εκδόθηκε σύμφωνα: με την παρ. 3 του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», λόγω
κατεπειγουσών αναγκών (μισθοδοσία Ναυτικού Προσωπικού, οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων) και β) με τις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43), εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού
Έτους 2021, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
Έσοδα: 16.381.840,00€
Έξοδα: 16.366.785,00€
Πλεόνασμα: 15.055,00€
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 30/003/000/4716
(11)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού (του Δήμου Ρήγα
Φεραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) του Νομού Μαγνησίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του
άρθρου 14 και της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41.
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ6Α
1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 372) απόφασης του
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Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών"», (Β’ 3317 και ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Το υπ’ αρ. 30/033/000/2841/07-12-2020 έγγραφο
της Χημική Υπηρεσία Βόλου με το οποίο, διαβιβάζεται
η υπ’ αρ. 7749/11-09-2020 αίτηση της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδιού του Δήμου Ρήγα Φεραίου και η υπ’ αρ.
13782/08-09-2020 αίτηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου
(για τη Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής) με αιτήματα των
παραγωγών σύκων - αποσύκων των εν λόγω περιοχών
για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύκων και
αποσύκων της παραγωγής τους.
9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δημοτικών Ενοτήτων του Νομού Μαγνησίας και το γεγονός
ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 30/033/000/2841/07-12-2020
προαναφερθέν έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου,
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου και εξέτασης
από την εν λόγω Χημική Υπηρεσία, είναι κατάλληλα για
τον σκοπό που προορίζονται.
10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4664/10-12-2020 σχετική
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του
Γενικού Χημείου του Κράτους, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)
των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού του Δήμου Ρήγα
Φεραίου και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου,
του Νομού Μαγνησίας, για την περίοδο 2020-2021, επί
καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν
και υπό την προϋπόθεση της τήρησης και των λοιπών
σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ)
110/2008.
Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
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η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου,
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο
Τελωνείο Βόλου, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα, σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα, από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου, περιεκτικότητα
αυτών σε σάκχαρο.
III. Ως συντελεστής απόδοσης να ληφθεί ο ισχύων, για
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953
Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η
υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος ΓΧΚ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(12)
Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 343/2014/2020 καταλογιστική πράξη
με ημερομηνία έκδοσης 09.12.2020, της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλονται στον (επ)
MOHAMMAD (ov) ASIF του MOHAMMAD ANWAR και
της SOFIA γεν. 04.03.1996 στο Πακιστάν, νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500038092 αρμοδιότητας Δ.Ο. Υ. Α’
Αθηνών, άνευ λοιπών στοιχείων.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 5.859,75 ευρώ.
Τ.Χ. (2%):
117,20 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.):
23,44 ευρώ.
Σύνολον:
6.000,39 ευρώ (έξι χιλιάδες
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά)
Κηρύσσεται ο ανωτέρω προσωπικά υπόχρεος για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (550
πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, των εδ. α΄ και β΄ της
παρ. 1 και του εδαφ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(13)
Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 390/2014/2020 καταλογιστική πράξη
με ημερομηνία έκδοσης 09.12.2020, της Προϊσταμένης
του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλονται στον (επ) SYEAD
(ov) ASAM HUSSAIN SHAH του SYEAD TALIB HUSSAIN και
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της MUQSOOD ΒΙΒΙ γεν. 07.07.1986 στο Πακιστάν, νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 152751263 αρμοδιότητας
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ, άνευ λοιπών στοιχείων.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
Τ.Χ. (2%):
30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.):
6,00 ευρώ.
Σύνολον:
1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια
τριάντα έξι ευρώ)
Κηρύσσεται ο ανωτέρω προσωπικά υπόχρεος για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (89
πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, των εδ. α΄ και β΄ της
παρ. 1 και του εδαφ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)
Στην υπ’ αρ. 18512/01.12.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β’ 5299) στη σελίδα 58873 στην παρ. 3
διορθώνεται:

65933

το εσφαλμένο ποσό: «4.9000.000,00€»,
στο ορθό ποσό: «4.900.000,00€».
(Από το Υπουργείο Τουρισμού)
Ι

(15)
Στην υπ’ αρ. 966/2/9-11-2020 απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 5266), στη σελίδα 58614, στην α’ στήλη, διορθώνεται
η αρίθμηση των τριών πρώτων παραγράφων ως εξής:
από το εσφαλμένο:
«Οι πάροχοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εσωτερικούς αριθμούς δικτύου που έρχονται σε αντίθεση
με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης.
Η ενόχληση των τελικών χρηστών εξαιτίας της αλλαγής
αριθμών πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.
α. Σε περίπτωση λήξης της δευτερογενούς εκχώρησης…»
στο ορθό:
«5. Οι πάροχοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εσωτερικούς αριθμούς δικτύου που έρχονται σε αντίθεση με
το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης.
6. Η ενόχληση των τελικών χρηστών εξαιτίας της αλλαγής αριθμών πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.
7. α. Σε περίπτωση λήξης της δευτερογενούς εκχώρησης…».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

65934
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02055801812200008*

