
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα 

Εκκλησιαστικά Σχολεία.
2 Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-

σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥ-
ΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε. - ’’ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ” - 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1» του φορέα «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ 
Ι.Κ.Ε.», λόγω καταστατικών μεταβολών, μεταβολή 
μορφής νομικού προσώπου, αλλαγή επωνυμίας, 
αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου του αδειοδοτη-
μένου φορέα και αλλαγή διακριτικού τίτλου του 
Κ.Δ.Β.Μ.

3 Σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο-
πής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4 Έγκριση της με αρ. 230/2019 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ιωάννη Σερ-
γάκη στην περιοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Νεά-
πολης Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 71346/Θ2 (1)
   Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα 
Εκκλησιαστικά Σχολεία.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 19, 20 παρ. 1 και 2, 23 παρ. 2Α και 24 

παρ. 4 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) «Δομή και Λειτουργία της 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύει,

β) του άρθρου 42 παρ. 2 περ. δ’, του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις»,

2. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής, όπως διατυπώθηκε με την αρ. 38/19.09.2019 
(Ανακοινοποίηση στο ορθό υπ΄ αρ. 2-10-2019) πράξη 
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

3. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ-
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε 
στην υπ’ αρ. 1η/08-10-2019 πράξη του.

4. Την υπ’ αρ. 97012/Θ2/18-6-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος 
Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων» (Β΄ 2525).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρ. Φ.1/Γ/185/52885/
B1/07-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(A΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ. για τις δαπάνες 
που καλύπτονται από αυτόν.

9. Την ανάγκη ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος 
«Εικονογραφία» σε εκπαιδευτικούς ή εμπειροτέχνες, σύμ-
φωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής τους, τη σειρά 
κατάταξης και ανάθεσης του μαθήματος «Εικονογρα-
φία» στις κατηγορίες εκπαιδευτικών και εμπειροτεχνών 
της παρ. 2Α του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ως 
ακολούθως:

1. Το μάθημα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονο-
γραφία» των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 
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Εκκλησιαστικών Λυκείων δύναται να ανατίθεται κατά 
σειρά κατάταξης σε μόνιμους ή ελλείψει αυτών σε ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν 
ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ08 (για τους μόνιμους) ή πτυχίο 
που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ08 (για τους αναπλη-
ρωτές), καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 
οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ01 (για τους 
μόνιμους) ή πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ01 
(για τους αναπληρωτές),

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν 
μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνω-
στικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς 
κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού δι-
πλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεο-
λογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις 
κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας 
και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση 
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότη-
τα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» 
ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,

δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν 
«πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της 
υπουργικής απόφασης Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της 
Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστι-
κής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», (Β’ 765) ή βεβαίωση 
παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας 
στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητρο-
πόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της 
Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν 
διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε 
σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δω-
δεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν 
υπό την ευθύνη Δήμων,

στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν 
την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών 
Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συ-
στατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπο-
λίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγο-
ριών εκπαιδευτικών απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ 
ή το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου δι-
δακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της 
σχολής που έχουν διδάξει.

2. Από το σχολικό έτος 2021-2022, αν ελλείπουν εκπαι-
δευτικοί των προηγουμένων κατηγοριών η διδασκαλία 
του μαθήματος της Εικονογραφίας ανατίθεται με ωριαία 
αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτο-
χοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου 
τίτλου της αλλοδαπής και ταυτόχρονα είναι μέλη του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την 
ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών 

της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας 
θρησκείας. Για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται 
ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η ευθύνη της 
αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του 
επιχώριου του ναού, Μητροπολίτη.

Για το ίδιο σχολικό έτος, η κατάταξη των υποψηφίων 
εμπειροτεχνών θα γίνει κατά σειρά ως ακολούθως: βάσει 
του συνολικού αριθμού των Ιερών Ναών για τους οποί-
ους είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, ενώ σε περίπτωση 
νέας σύμπτωσης, η σειρά κατάταξης καθορίζεται πρώτα 
με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο Επιμελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, στη συνέχεια με κλήρωση.

Για τα επόμενα σχολικά έτη, η κατάταξη των υπο-
ψηφίων γίνεται πρώτα κατά σειρά που εξαρτάται από 
τον χρόνο προϋπηρεσίας τους ως εμπειροτεχνών σε 
εκκλησιαστικά σχολεία και σε περίπτωση σύμπτωσης 
του κριτηρίου αυτού για τον ειδικότερο καθορισμό της 
σειράς, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα κριτήρια του 
προηγούμενου εδαφίου.

Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες δύνανται να είναι υποψήφιοι 
για όλα τα εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
opsyd εντός της ίδιας προθεσμίας που υποβάλλονται 
οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ τα 
δικαιολογητικά τους θα κατατίθενται στην πλησιέστερη 
του τόπου κατοικίας τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3) Αν ελλείπουν υποψήφιοι των προηγούμενων κατη-
γοριών, η διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας 
ανατίθεται σε καθηγητή κλάδου ΠΕ01 που διδάσκει στο 
οικείο εκκλησιαστικό σχολείο.

Για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που πρόκειται 
να αποσπασθεί στα εκκλησιαστικά σχολεία της Αθω-
νιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής για τη διδασκαλία του μαθήμα-
τος της «Εικονογραφίας» απαιτείται, πριν τη διατύπωση 
γνώμης, σύμφωνης γνώμης, πρότασης ή απόφασης του 
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ), η έγκριση της 
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους ή του Πολυμελούς 
Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντί-
στοιχα. Έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους 
απαιτείται και για την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγη-
τών που θα διδάξουν το εν λόγω μάθημα.

Κατ΄ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην 
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυ-
μνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να δι-
δάσκεται αμισθί σε μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή 
του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου 
ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην 
Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας 
του Αγίου Όρους, έγκρισης του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» 
διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του παρόντος.
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Για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν οι 
υποψήφιοι για πρόσληψη αναπληρωτές καθηγητές στα 
εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά 
λύκεια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρ-
θρου 23 του ν. 3432/2006 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. Κ1/71456 (2)
    Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε. - “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑ” - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1» του φορέα «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε.», λόγω καταστατικών μεταβο-
λών, μεταβολή μορφής νομικού προσώπου, αλ-
λαγή επωνυμίας, αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου 
του αδειοδοτημένου φορέα και αλλαγή διακρι-
τικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

  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 Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016» (Α΄ 222), άρθρο πρώτο, παράγραφος 
Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, 
την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίη-
ση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νο-
μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).

4. Την υπ’ αρ. 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
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, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), άρθρο 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), άρθρο 6, παρ. 2.

8. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

9. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα 
με διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε. - “ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ” - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1», με κωδικό 2101624 
που εκδόθηκε με την υπ’ αρ. 286/24-11-2017 απόφαση 
της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθη-
κε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε.».

10. Την υπ’ αρ. Κ1/17896/07-02-2020 αίτηση τρο-
ποποίησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά.

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

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε. - “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ” - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1» 
με κωδικό 2101624, λόγω καταστατικών μεταβολών, με-
ταβολή της μορφής του νομικού προσώπου από Ι.Κ.Ε. 
σε ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία του νο-
μικού προσώπου να διαμορφώνεται σε «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ορισμού νέου νό-
μιμου εκπροσώπου του φορέα (ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ), και αλλαγής του διακριτικού τίτλου του 
Κ.Δ.Β.Μ. σε «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ - Κ.Δ.Β.Μ. 1».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/54724/2370 (3)
    Σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο-
πής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4447/2016 «Χωρι-

κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη, και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 241).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 132/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Α΄ 160), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
τριο Οικονόμου» (Β΄ 3107).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 19 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/21850/415/26-2-2020 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύ-
νταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής ορίζεται σε είκοσι 
(20). Η Επιτροπή αποτελείται από δικαστικούς λειτουρ-
γούς, καθηγητές ΑΕΙ, ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένοι 
σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, δημοσίους 
υπαλλήλους.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκούν τρεις (3) 
υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η κωδικοποίηση των ισχυ-
ουσών χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων και η 
σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται:
α) Η κατάργηση των διατάξεων που κρίνονται ατε-

λέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων,
β) Η απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί 

σιωπηρώς, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που 
δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής,

γ) Η προσαρμογή των διατάξεων προς το ισχύον Σύ-
νταγμα,

δ) Η αναδιατύπωση διατάξεων και η εισαγωγή διατά-
ξεων για την απλούστευση ή την άρση ερμηνευτικών 
αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς διατάξεις,

ε) Ο καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτη-
ση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών 
και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της 
αυτοδιοίκησης,

στ) Η ενοποίηση και αναδιάρθρωση νομοθετημάτων, 
καθώς και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενό-
τητα της ρυθμίσεως.

Γ. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τις δομές και 
το προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Δ. Η Επιτροπή, θα συνεδριάζει εντός και εκτός κανονι-
κού ωραρίου λειτουργίας και οι εργασίες αυτής θα ολο-
κληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών, από την έκδοση 
της παρούσας.

Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της.

2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα: 
https://et.diavgeia.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
 Περιβάλλοντος και 
Οικονομικών Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθ. 2939ΠΕ (4)
Έγκριση της με αρ. 230/2019 απόφασης Δημο-
τικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ιωάννη 
Σεργάκη στην περιοχή του 2ου Νηπιαγωγείου 
Νεάπολης Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α 
αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνι-
κές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης 
(πινακίδες-διαγραμμίσεις κτλ).

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 
αυτού.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

6. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση ανα-
φορικά με «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οι-
κισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
(Β΄ 2621).

7. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 υπουργική απόφα-
ση που αφορά στην «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλο-
φοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων 
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας» (Β΄ 2302).

8. Την υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 κοινή υπουργική από-
φαση που αφορά στις «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
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ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργα-
σιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 420).

9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

11. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 
του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

12. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Δι-
ευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που 
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

13. Το υπ’ αρ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την 
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο 
OTA της Περιφέρειας Κρήτης».

14. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο 
του Τμήματος Ε' της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα 
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας - ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει)».

15. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47).

16. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

17. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής ’’με εντολή Συντονιστή’’ (’’Μ.Ε.Σ.’’) 

αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης ...» (Β΄ 2247).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β΄ 288), με την οποία ανατέθηκαν στην 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι 
αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης 
μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., και παρασχέ-
θηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση 
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

19. Το υπ’ αρ. 635/29-07-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. 
πρωτ. ΠΕΧΩΣ: 2939/13-08-2019), με το οποίο διαβιβά-
ζεται στην Υπηρεσία η με αρ. 230/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου με την συνημ-
μένη σε αυτή αλληλογραφία, ελεγμένη ως προς το νο-
μότυπο της.

20. Την υπ’ αρ. 230/2019 (ΑΔΑ: 9Λ6ΔΩΚΨ-Ρ49) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, 
με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η τοποθέτηση 
ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στην οδό 
Ιωάννη Σεργάκη, στην περιοχή του 2ου Νηπιαγωγείου 
Νεάπολης ΠΕ Λασιθίου.

21. Την υπ’ αρ. 35/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου.

22. Την υπ’ αρ. 12/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοι-
νότητας Νεάπολης.

23. Το από 26-01-2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επι-
τροπής Κυκλοφορίας Δήμου Αγίου Νικολάου.

24. Την υπ’ αρ. 19607/17-11-2017 Τεχνική Έκθεση και 
το σχέδιο που αφορούν στην τοποθέτηση ρυθμιστι-
κών και πληροφοριακών πινακίδων στην οδό Ιωάννη 
Σεργάκη στην περιοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπο-
λης Δήμου Αγ. Νικολάου, όπως συντάχθηκαν και θεω-
ρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου 
Νικολάου.

25. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

26. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού 150,00 ευρώ, η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από 
το έργο «Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις - δι-
αγραμμίσεις οδών 2017» με κωδικό Κ.Α.Ε. 02.30.7333.12, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την με αρ. 230/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου και συ-
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γκεκριμένα εγκρίνουμε τον περιορισμό του ορίου ταχύ-
τητας στην περιοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης 
Δήμου Αγ. Νικολάου με την τοποθέτηση κατακόρυφης 
σήμανσης (Ρ-32) ’’η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 
30χλμ./ώρα’’, στην οδό Ιωάννη Σεργάκη, 15μ. πριν από το 
Νηπιαγωγείο (και στις δύο κατευθύνσεις), καθώς και την 
τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Π-21) «διάβαση 
πεζών» στην υφιστάμενη μπροστά από το Νηπιαγωγείο 
διάβαση.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σκαρίφημα - απόσπασμα google earth, όπως αυτά συ-
ντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών 
του Δήμου Αγ. Νικολάου, πρωτότυπα των οποίων δια-
τηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση Μελετών του Δή-
μου Αγ. Νικολάου, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη 
την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματι-
κότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο 
κυκλοφορίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συ-
ντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφω-
να με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, η άσκηση προσφυγής στον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας 
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά 
Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 9 Ιουνίου 2020

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ.Π.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 267/2013/2020 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 05-06-2020) της Αναπληρώτρι-
ας Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται 
στον (επ.) MOHAMMAD (ον) RAMZAN του NUR και της 
KAFI BIBI γεν. 01-01-1960, αγνώστου διαμονής, και με 
Α.Φ.Μ. 500035852 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ευρώ.
ΤΧ (2%) : 30,00 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) : 6,00 ευρώ.
Σύνολον : 1.536,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα 

έξι ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (77 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. 
α΄, β΄ και παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
του Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Τελωνειακών Διαδικασιών
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 248/2013/2020 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 10-06-2020) της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά  επιβάλλεται 
στον (επ.) MEHMOOD (ον) RANA SAJID του KHURSEED 
AHMED και της SHAHNAZ BIBI γεν. 01-01-1980, αγνώστου 
διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 500036105 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 43.468,68 ευρώ.
ΤΧ (2%): 869,37 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) : 173,87 ευρώ.
Σύνολον: 45.511,92 ευρώ (σαράντα πέντε χιλιάδες πε-

ντακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (4.350 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
εδ. α΄, β΄ και παρ.2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
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(7)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 115/15/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνεί-
ου Αθηνών που εκδόθηκε την 05.02.2020, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α 
παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ' του ν. 2960/2001 Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 341 πακέτων 
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 25.11.2013 στην Αγία 
Βαρβάρα Αττικής (σχετ. η με αρ. πρωτ. 1052/9/47-δ΄/ 
26-11-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφα-
λείας Αγίας Βαρβάρας ), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και 
τριάντα εννέα λεπτών (1.142,39 €), εκ των οποίων Εισα-
γωγικός Δασμός 120,39 €, Φ.Π.Α. 230,20 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 791,80 € ( Πάγιος Ε.Φ.Κ 545,60 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 246,20 € ).

2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους, α) HUSSAIN (επ.) JAVED 
(ον.) του Ghulam και της Sahire Bibi, γεν. την 01.01.1983 
στο Πακιστάν, με τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμο-
νής το Αιγάλεω Αττικής, οδός Στενιμάχου αρ. 8, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 155254817 κάτοχο του 
υπ' αριθμ. KG561964 Διαβατηρίου Αρχών Πακιστάν και 
β) HUSSAIN (επ.) MUDSIR (ον.) του Muhammad - Khan 

και της Shahwaz Bibi γεν. την 01.01.1990 στο Πακιστάν, 
με τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής τη Νίκαια Ατ-
τικής, οδός Κασταμονής αρ. 22, και νυν αγνώστου δια-
μονής, με Α.Φ.Μ. 152781882 κάτοχο του υπ' αρ. 35928 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό 
Αναγνώριση πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και δεκαεπτά 
λεπτών (3.427,17 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογού-
ντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

α) στον Hussain (επ.) Javed (ον.) του Ghulam, ποσό 
χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα εννέα 
λεπτών (1.713,59 €),

 β) στον Hussain (επ.) Mudsir (ον.) του Muhammad - 
Khan, ποσό χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και πε-
νήντα οκτώ λεπτών (1.713,58 €).

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ   
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*02024662206200008*

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,




