
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του πρ. 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών του Κλά-
δου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

2 Μερική ανάκληση και τροποποίηση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
417475/17144/9301/29-08-2018 (ΦΕΚ 4030/Β΄/ 
19-09-2018) «Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύ-
σεων σε αθλητές και προπονητές των οποίων οι 
αθλητές σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές δι-
ακρίσεις κατά το έτος 2016», όπως διορθώθηκε 
στο ΦΕΚ 5153/Β΄/16-11-2018.

3 Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή Παράβαση -
Λαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MAHMOOD (ov.) 
ADILABED MAHMOOD.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους στους (επ) BURUIANA 
(ον) STELISOR του PETRU και της MARGARETA και 
(επ) MUNTEANU (ον) IONUT - ONIDIN του GELU 
και της RODICA για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στους (επ) FOLA (ον) 
ΙΟΑΝ του DUMITRU και της MARIA και (επ) FOLA 
(ον) MARIA του PETRU και της EUGENIA για τελω-
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας.

6 Μεταστέγαση και προσθήκη τμημάτων του Ωδείου 
Ανατολικής Μακεδονίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 145367/Κ1 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3557/23.09.2019 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ20114/οικ.36299/Δ16.906 (1)
   Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του πρ. 

Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών του Κλά-

δου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ. 906/ 

1941 «περί ιδρύσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Χημικών» (Α' 459) και του αρ. 59 του α.ν. της 11ης Νοεμ-
βρίου 1935 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασί-
ας» (Α’543), όπως αυθεντικώς ερμηνεύτηκε με το αρ. 1 
του α.ν. 694/1937 (Α’196).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 4052/2012 και του 
άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
31.12.2012 (Α' 256) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4147/2013 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ', του άρθρου 74 και 
της παρ.2 του άρθρου 84, του ν. 4387/2016 (Α' 85) «Ενιαίο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικόύ - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις».

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

6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/ 
2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

8. ΤηνΥ1/Β'2901 (9-07-2019) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την Υ2/Β'2901 (9-07-2019) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

10. Την33167/Δ1.11368/Β' 3053 (26-07-2019) υπουργι-
κή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μη-
ταράκη».

11. Την 657 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Τ.Ε.Α. κατά την 93η /26-11-2014 συνεδρίασή του.

12. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας 
που διατυπώθηκε στην από 19-5-2017 συνεδρίαση του 
(Θέμα 1ο).

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μετά την περ.β) της παρ.1 του άρθρου 13 του Κατα-
στατικού του πρ.Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών 
(Β’42/1943) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με 
την 114.οικ.1076/16.7.1996 (Β'638) υπουργική απόφαση, 
προστίθεται, υποπερίπτωση βα) και υποπερίπτωση ββ) 
ως ακολούθως:

«βα) για όσους μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους 
ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χη-
μικών) διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 31.1.2013 
ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται αυτές, της ισχύου-
σας μέχρι 31.12.2012, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(Σ.Σ.Ε.), κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περ.β της 
παρ.1 του άρθρου αυτού.

ββ) για όσους μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους 
ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρ.Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χη-
μικών) διακόπτουν την εργασία τους από 1.2.2013 μέχρι 
31.1.2015 ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται: i) από την 
έναρξη του ασφαλιστικού τους βίου μέχρι 31.12.2012, οι 
οριζόμενες από την ισχύουσα μέχρι 31.12.2012, Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασία (Σ.Σ.Ε.), κατά τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω περ β. του άρθρου αυτού, και ii) από 1.1.2013 
μέχρι 31.12.2014, οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές 
τους και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων απο-
δοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.1 της υπαπαρ.
ΙΑ6 της παρ.ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 
(5.546,83 ευρώ).

Το ποσόν της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, 
προκύπτει από το άθροισμα των δύο αναλογικά αυτοτε-
λώς υπολογιζόμενων ποσών σε σχέση με το σύνολο του 
ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
533989/18588/10098  (2)
   Μερική ανάκληση και τροποποίηση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
417475/17144/9301/29-08-2018 (ΦΕΚ 4030/Β΄/ 
19-09-2018) «Χορήγηση οικονομικών επιβρα-
βεύσεων σε αθλητές και προπονητές των οποίων 
οι αθλητές σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές 
διακρίσεις κατά το έτος 2016», όπως διορθώθη-
κε στο ΦΕΚ 5153/Β΄/16-11-2018. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α1) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές Δημο-

σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

α2) Της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 
101/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 75 
του ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄).

α3) Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός 
και Επαγγελματικός Αθλητισμός» (ΦΕΚ 121/Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του 
ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλη-
τικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210/Α΄) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 
35/Α΄), το άρθρο 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄), το 
άρθρο 32 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α΄) και το άρθρο 66 
του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α΄).

Β. β1) Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

β2) Του π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού …».

β3) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

β4) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

β5) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Την 340/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

3. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 (ΦΕΚ 
3099 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
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των στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευ-
θέριο Αυγενάκη».

4. Την 14771/24-05-2000 (ΦΕΚ 669/Β΄) απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού «Παροχή Οικονομικής Επιβρά-
βευσης σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές».

5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/207756/11900/4337/
02-06-2017 (ΦΕΚ 2039/Β΄/13-6-2017) κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευ-
σης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα 
για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής».

6. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/417475/17144/9301/
29-08-2018 (ΦΕΚ 4030/Β΄/19-09-2018) κοινή υπουργική 
απόφαση «Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε 
αθλητές και προπονητές των οποίων οι αθλητές σημεί-
ωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 
2016», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 5153/Β΄/16-11-2018.

7. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/ 
34163/2208/265/142/23-01-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού 
με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ακυρώθηκε χρηματικό 
ένταλμα για τις οικονομικές επιβραβεύσεις έτους 2016 
του προπονητή KRIER MITCHELL – JAMES, λόγω έλλειψης 
φορολογικής ενημερότητας.

8. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/
177719/11769/2258/1292/04-04-2019  έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητι-
σμού με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Διεύθυνση Αγωνι-
στικού Αθλητισμού φορολογική ενημερότητα του KRIER 
MITCHELL–JAMES και αίτηση του ιδίου για τις οικονομι-
κές επιβραβεύσεις έτους 2016.

9. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/224435/7232/
3362/515/24-04-2019 έγγραφο του Τμήματος Αθλημά-

των Κλασικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών με το οποίο 
γνωστοποιήθηκε ότι στην κοινή υπουργική απόφαση 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/417475/17144/9301/29-08/2018 
(ΦΕΚ 4030/Β΄/19-09-2018) (ΑΔΑ: 6Ω074653Π4-Θ25) 
«Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε αθλητές και 
προπονητές των οποίων οι αθλητές σημείωσαν εξαιρετι-
κές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 2016» εκ παρα-
δρομής συμπεριλήφθηκαν οικονομικές επιβραβεύσεις 
για διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού 
Στίβου, για τις οποίες δεν προβλέπονται οικονομικές επι-
βραβεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 34 παρ. 10 του ν. 2725/1999, όπως ισχύουν.

10. Το αρίθμ. 481283/29332//5585/3139/10-9-19 έγγρα-
φο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αντιθέτως προκαλείται εξοικονόμηση ύψους 18.000 €.

12. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/290012/ 
04-06-2919 (ΑΔΑ: 6ΩΞ44653Π4-3Χ2) απόφαση δέσμευ-
σης της σχετικής πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού με αριθμ. εγγραφής α/α 
51731 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

Την μερική ανάκληση και τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφσης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/417475/ 
17144/ 9301/29-08-2018 (ΦΕΚ 4030/Β΄/19-09-2018) 
(ΑΔΑ: 6Ω074653Π4-Θ25) «Χορήγηση οικονομικών επι-
βραβεύσεων σε αθλητές και προπονητές των οποίων 
οι αθλητές σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρί-
σεις κατά το έτος 2016» ως προς τις γραμμές 1 και 7 του 
Πίνακα «Αθλητές» και τις γραμμές 1 και 6 του Πίνακα 
«Προπονητές» ως ακολούθως:

ΑΘΛΗΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΑ

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΘΕΣΗ  ΠΟΣΟ

1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΣΕΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

1η 90.000,00 €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

1η 5.000,00 €

7 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΓΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΣ -
ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΣΤΙΒΟΣ -
ΤΡΙΠΛΟΥΝ

3η 15.000,00 €

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΑ

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΕΣ-
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΘΕΣΗ  ΠΟΣΟ

1 KRIER
MITCHELL-

JAMES

DUANE ΣΕΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

1η 45.000,00 €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ 

ΚΟΝΤΩ

1η 1.250,00 €

6 ΓΚΕΟΡΚΙ 
ΠΟΜΑΣΚΙ

ΣΕΓΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΠΑ-
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΤΙΒΟΣ -
ΤΡΙΠΛΟΥΝ

3η 7.500,00 €



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48312 Τεύχος B’ 4246/20.11.2019

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η κοινή υπουργική απόφα-
ση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/417475/17144/9301/29-08-2018 
(ΦΕΚ 4030/Β΄/19-09-2018) με ΑΔΑ: 6ΖΨΡ4653Π4-ΦΩΟ, 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 5153/Β΄/16-11-2018.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

Ι

(3)

   Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή Παράβαση -

Λαθρεμπορία στον υπαίτιο (επ.) MAHMOOD (ov.) 

ADILABED MAHMOOD. 

 Με την 44/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊστα-
μένου του Τελωνείου Ελευσίνας, που εκδόθηκε στις 
20.09.2019, για διαπραχθείσα λαθρεμπορία που αφορά 
60 πακέτα τσιγάρα και 10 συσκευασίες καπνού διαφό-
ρων σημάτων, υπό την έννοια των άρθρων 119Α παρ. 2, 
142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα» (σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου η Πράξη αυτή 
δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.).

Α. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι, που 
αναλογούν α) στα 60 πακέτα τσιγάρων, στο ποσό των 
254.02 ευρώ και β) στις 10 συσκευασίες καπνού, στο 
ποσό των 112,19 ευρώ, ήτοι συνολικά στο ποσό των 
366,21 ευρώ.

Β. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) MAHMOOD (ov.) 
ADILABED MAHMOOD του ABED MAHMOOD, με τελευ-
ταία διεύθυνση διαμονής στο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXY HOTEL και νυν αγνώστου διαμο-
νής, για τη λαθρεμπορία των 60 πακέτων τσιγάρων και 
10 συσκευασιών καπνού διαφόρων σημάτων πρόστιμο 
ίσο με το ποσό των 1.500 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκεινται κατά 
την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με 
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων. 

 Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ 

(4)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους στους (επ) BURUIANA 

(ον) STELISOR του PETRU και της MARGARETA και 

(επ) MUNTEANU (ον) IONUT - ONIDIN του GELU 

και της RODICA για τελωνειακή παράβαση λα-

θρεμπορίας. 

   Με την 1/23-01-2013/15-07-2019 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης Τελωνείου Κυπαρισσίας και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επεβλήθη-
σαν στους α) (επ) BURUIANA (ον) STELISOR του PETRU 
και της MARGARETA, με ΑΔΤ ΜΗ-375165 εκδοθέντος 
την 31/01/2012 από Ρουμανικές αρχές, γεννηθέντα την 
18-10-1978 στην Ρουμανία, αγνώστου διαμονής, και 
β) (επ) MUNTEANU (ον) IONUT - ONIDIN του GELU και της 
RODICA, με ΑΔΤ RD-380881 εκδοθέντος την 21-05-2004 
από Ρουμανικές αρχές, γεννηθέντα την 30-12-1978 στην 
Ρουμανία, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους 
(9.961,53 €) εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ένα 
ευρώ και πενήντα τριών λεπτών, πλέον τελών χαρτοσή-
μου και ΟΓΑ 2,4% (239,08 €) λόγω τέλεσης λαθρεμπορι-
κής παράβασης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΗ  

Ι

(5)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους στους (επ) FOLA (ον) 

ΙΟΑΝ του DUMITRU και της MARIA και (επ) FOLA 

(ον) MARIA του PETRU και της EUGENIA για τε-

λωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας. 

   Με την 5/06-08-2013/15-07-2019 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης Τελωνείου Κυπαρισσίας και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επεβλή-
θησαν στους α) (επ) FOLA (ον) ΙΟΑΝ του DUMITRU και 
της MARIA, με Αριθμό Διαβατηρίου 12489722 Ρουμάνι-
κων αρχών, γεννηθέντα την 11-08-1967 στην Ρουμανία, 
αγνώστου διαμονής, και β) (επ) FOLA (ον) MARIA του 
PETRU και της EUGENIA, με Αριθμό Διαβατηρίου 12489723 
Ρουμάνικων αρχών, γεννηθείσα την 18-05-1968 στην 
Ρουμανία, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους 
(3.486,54 €) τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι 
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών, πλέον τελών χαρ-
τοσήμου και ΟΓΑ 2,4% (83,68 €) λόγω τέλεσης λαθρε-
μπορικής παράβασης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΗ 
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 Αριθμ. απόφ. 78  (6)
   Μεταστέγαση και προσθήκη τμημάτων του Ωδείου 

Ανατολικής Μακεδονίας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010), 

β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ-
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου-
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του β.δ.16/1966 
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 7/Α΄/1966),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», 

δ. την ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση 
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004), 

ε. την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση 
(ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων», 

στ. την ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την αριθμ. 10985/24-09-2019 αίτηση της ΑΡΕΤΗΣ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗ του Νικήτα, με τα συνημμένα δικαιολογητικά

3. To 7/29-05-2013 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ-
ρεται στο κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί το εκπαιδευτή-
ριο, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 

31 στην Δημοτική Κοινότητα Θάσου του Δήμου Θάσου, 
αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την μεταστέγαση του Ωδείου Ανατολι-
κής Μακεδονίας από την οδό Σούτσου 3 Καβάλας, στην 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 στη Δημοτική Κοινότητα 
Θάσου του Δήμου Θάσου και θα έχει την επωνυμία Ωδείο 
Ανατολικής Μακεδονίας.

2. Ανακαλούμε την αριθμ. 23067/27-11-2013 (B΄3084) 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος που χορη-
γήθηκε στην ΑΡΕΤΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ (Ωδείο Ανατολικής Μακεδονίας), το οποίο 
στεγαζόταν στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται επί 
της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 31 στην Δημοτική Κοινότητα 
Θάσου του Δήμου Θάσου.

3. Εγκρίνουμε την προσθήκη τμημάτων σύνθεσης, 
κρουστών οργάνων, κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο) καθώς 
και των σχολών α) σαξόφωνο, διεύθυνσης ορχήστρας, 
διεύθυνσης χορωδίας και

4. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θάσος, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Δήμαρχος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην 145367/Κ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3557/ 
23.09.2019 (τ.Β΄) στη σελίδα 41460 στην β' στήλη, στον 
44 στίχο εκ των άνω διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «145376/Κ1» 
στο ορθό: «145367/Κ1». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02042462011190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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