
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας, υπο-
βολής αιτήσεων και επιλογής των προϊσταμένων 
νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών 
σχολείων.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΝΙΩΝ»

3 Μετατροπή μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου.

4 Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυ-
ξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10.10.2016, 
τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 
έτους 2017.

6 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων έτους 2017.

7 Κατανομή δώδεκα (12) επιτυχόντων Ακολού-
θων Πρεσβείας της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς στο 
Υπουργείο Εξωτερικών έτους 2017.

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 
BULLARI KRISTIANO του KUITIM για τελωνειακή 
παράβαση.

9 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 
MARINOV (όνομα) IVAN του DOBREN για τελωνει-
ακή παράβαση.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών στον NAVEED 
SHAHBAZ του ULLAH ZAKA για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 
16853/30.07.2014 απόφαση της Υπουργού Του-
ρισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2271/Β’/ 
22.08.2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.361.22 /63 /133921 / Ε3 (1)
Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας, 

υποβολής αιτήσεων και επιλογής των προϊστα-

μένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δη-

μοτικών σχολείων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 

(Α΄ 71) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις », όπως τροποποιήθη-
καν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 
(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια-
τάξεις », όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164 ), « Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις » .όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη-
καν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4473/2017. ( Α΄ 78 ) «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης » και 
ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132143/
B1/3-8-2017 έκθεση .της ΓΔΟΥ ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των 
αιτήσεων και επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων 
και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, ως εξής:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη – υποβολή αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυ-
ξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και 
προϊσταμένων δημοτικών σχολείων με την οποία προ-
σκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν 
τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συ-
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νοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη.

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 υποβάλ-
λονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 22 του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει 

αποκτήσει ο υποψήφιος.
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και 
διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρε-
σιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βε-
βαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τε-
λεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προ-
σωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 
Α΄ 26) β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 
1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) δεν 
έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την 
περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ιν-
στιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). Τυχόν 
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επί-
σημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, 
ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 10 παρ.4 του νόμου 2690/1999 ( Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας).

Άρθρο 3 
Αποτίμηση κριτηρίων

Οι προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα οικεία ΠΥΣ-
ΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 
τα οποία προκειμένου να διατυπώσουν την πρότασή 
τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του άρθρου 
20 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 4 
Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται με από-

φαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από 
αιτιολογημένη πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της 
παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015.

Άρθρο 5 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέ-
σιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχο-
λείων γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την 
τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου 
έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και 
τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπό-
λοιπο της θητείας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

  Αριθμ. 135631/Κ1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΝΙΩΝ» 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του ν. 4111/ 
2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».
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6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) άρθρο 6, παράγραφος 3 «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) από-
φαση «Τροποποίηση της αριθ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου 
του ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης», παρ. 19, υποπαρ. 16, περί 
κατάργησης Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

14. Τη με αρ. 110959/Κ1/06-07-2016 αίτηση του Νο-
μικού Προσώπου «Α. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ – Δ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αρ. πρωτ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφασή του, της με 
αρ. 275/27-07-2017 συνεδρίασης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑ-
ΝΙΩΝ», στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Α. ΧΡΗΣΤΑ-
ΚΟΣ – Δ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δομή στη διεύθυνση, 
3ο χλμ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Τ.Κ. 
73132, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, δυναμικότητας 31 ατόμων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρού-

σα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Διά της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο Ι.Ι.Ε.Κ. 
να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης της 
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σύμ-
φωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του Δικτύου», παρ. 3 του 
ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», και με διαδικασίες που 
ορίζονται στην υπ’ αρ. 1936/2012 (ΦΕΚ 906/Β΄/23-03-2012 
απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικα-
σίας εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2017

O Γενικός Γραμματέας 
Διά βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι   

 Αριθμ. 37392/Δ9.11383 (3)
Μετατροπή μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-

ρίστου χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-

σίας σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 

29 Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβερνήσεως και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 παρ. 2 57 
παρ. 1 του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 
Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθμ. 31014/Δ9.9497/2017 (ΦΕΚ 690/τ.Γ’/
14-7-2017) απόφαση αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής 
σχέσης ενός (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας 
Διοικητικού Λογιστικού του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, σε 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικού Λογιστικού, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης 
της υπαλλήλου που την κατείχε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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     Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./111/22785,22787 (4)
Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προ-

κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 

6/10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

των. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
… κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄/2016).

4. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/ 
05-04-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της δι-
αδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού δι-
αγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την 
υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄48) σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α' 
33)» (ΦΕΚ 1106/ Β΄/2016).

5. Την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ. 32041/
15-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Απόφαση κατανομής διορι-
στέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β΄2016, 
ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 
323/Β΄/2017 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/οικ.15980/15-05-2017 απόφαση της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 1807/
Β΄/25-05-2017, ΑΔΑ: 69Χ1465ΧΘΨ-3ΟΧ).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4440/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 224 ).

8. Την αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

9. Τα υπ΄αριθμ. 117198/Γ1/11-07-2017 και 117202/
Γ1/11-07-2017 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή διοικητικού προσωπικού της 
Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 
6/10.10.2016,τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-

ΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΒΡΕΧΤΟΥΡΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α -

ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ-

ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ

ΑΜΑΛΙΑ

ΔΕ1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΝΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α -

ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ-

ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΕΒΡΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός

 ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./108/22938 (5)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
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Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883/
20-8-2015 εγκριτική απόφαση.

5. Το υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.53130/5-7-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενενήντα τριών (93) θέσεων, τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ), ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου 
Υγείας, της 6Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, τα οριστικά 
αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 621/
Γ΄/29-6-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι   

  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109 /23095 (6)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-

νών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-

σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ΄αριθμ. 3149/13-7-2017 έγγραφο του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, ως εξής:

α) της ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ σε θέση ερευνητή 
Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και

β) της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ σε θέση ερευνη-
τή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής 
Χημείας και Βιοτεχνολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι 

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./110/24322 (7)
Κατανομή δώδεκα (12) επιτυχόντων Ακολού-

θων Πρεσβείας της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς στο 

Υπουργείο Εξωτερικών έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι-
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 
125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Τη με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.1/19794/11-01-2017 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει.

5. Το αριθμ. πρωτ. Φ.Π7ΓΕΝ-37237/21-07-2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δώδεκα (12) επιτυχόντων Ακολούθων 
Πρεσβείας της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι 

(8)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 

BULLARI KRISTIANO του KUITIM για τελωνεια-

κή παράβαση. 

 Με την αριθ. 70/2015/07-08-2017 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Χανίων, ο (επών.) 
BULLARI KRISTIANO του KUITIM και της ΖΥΒΑ, με αριθ. 
διαβατηρίου: ΒΙ1316183 (Αλβανίας), αγνώστου διαμο-
νής, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει ποσότητα λαθραίου 
χύμα κομμένου καπνού, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης τελω-
νειακής παράβασης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων 
διατάξεων των άρθρων 119 Α' παρ. 2, 142 παρ. 2 και 
155 παρ. 1 εδ. β' και παρ. 2 εδ. ζ', του ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου , το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 πολ-
λαπλό τέλος (1500) χίλια πεντακόσια ευρώ, πλέον Τ.Χ (30) 
τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξι ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα». 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ
Ι   

(9)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 

MARINOV (όνομα) IVAN του DOBREN για τελω-

νειακή παράβαση. 

 Με την 56/27-10-2015 καταλογιστική πράξη της Προ-
ϊσταμένης του Τελωνείου Χανίων, ο (επών.) MARINOV 

(όνομα) IVAN του DOBREN και της TODORKA, με αριθ. 
διαβατηρίου Βουλγαρικών Αρχών 643792783/10-2-2012, 
Α.Φ.Μ: 154209222, αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατε-
λήφθη να κατέχει ποσότητα λαθραίου χύμα κομμένου 
καπνού, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης τελωνειακής παράβα-
σης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων διατάξεων των 
άρθρων 119 Α' παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β' και 
παρ. 2 εδ. ζ', του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα». Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
πολλαπλό τέλος (1500) χίλια πεντακόσια ευρώ, πλέον Τ.Χ 
(30) τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξι ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρ-
θρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα». 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ   

Ι

 (10) 
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον NAVEED 

SHAHBAZ του ULLAH ZAKA για λαθρεμπορία 

καπνικών.  

Με την αριθ. 122/13-06-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο NAVEED 
SHAHBAZ του ULLAH ΖΑΚΑ, με αριθμό Διαβατηρίου 
BV9674891 έκδοσης Πακιστανικών Αρχών, αγνώστου 
διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή 
του ποσότητα τσιγάρων ίση με οκτακόσια (800) τεμά-
χια και ποσότητα καπνού ίση με εκατό πενήντα (150) 
γραμμάρια, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου 
φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατι-
κών, ως εκ τούτου, στερούμενου τελωνειακού ελέγχου 
και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην 
ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές επι-
βαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας, 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 
155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, 
το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 150 παρ.1 του 
ν. 2960/2001 ύψους πενταπλάσιου (λόγω υποτροπής) 
των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν 
στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με την επιφύ-
λαξη του ελαχίστου ορίου του δ' εδαφ. της παρ.1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, δηλαδή πολλαπλά τέλη 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500), πλέον τελών 
χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά χιλίων 
πεντακοσίων τριάντα έξι (1.536) ευρώ.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα». 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
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    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)

 Στο ΦΕΚ/2271/Β΄/22.08.2014 στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ΄αριθμ. 16853/30.07.2014 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού με θέμα «Αναγνώριση του νερού της πηγής 

Σουρωτή ως ιαματικού φυσικού πόρου» στη σελίδα 
28517 στο άρθρο 1 «Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως 
Ιαματικού», διορθώνεται: 

Το εσφαλμένο: “Υ 448003,3”,
στο ορθό: «Υ 4480003,3». 

 (Από το Υπουργείο Τουρισμού)  
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*02029723008170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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