
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

2 Οριστική διακοπή λειτουργίας Δημοτικού ελικο-
δρομίου «Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου του 
Νομού Ιωαννίνων.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) AMMER 
(ον) ΗΑΜΖΑ του ASGHAR και της GHAZALIA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) SALI 
(ov) YLLI του RAMADAN και της SANIE για λαθρε-
μπορία καπνικών προϊόντων.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) AMMER 
(ον) ΗΑΜΖΑ του ASGHAR και της GHAZALIA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
AHMAD (ον) ΝΑΕΕΜ του NOOR και της ROBINA 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

10 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΥΙΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΤΗ Ο.Ε.», που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι-
κών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 2012).

11 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην 
σχολή με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Δανάη 
Φραγκουλίδου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.2.1/9301 (1)
   Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - 

Θράκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/τ.Α’/16-9-1977) 

«Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μει-
ονότητος εις Δ. Θράκην».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και της του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δια-
τάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
40 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.01.2019) «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985) «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μετα-
γραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 
59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» και την παρ. 1 του 
άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α’/17.01.2018) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρ-
μογής και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/ 
07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και T.E.I., πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
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λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3848/ 

2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’ /19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/8-12-2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/A’/2017J 
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/τ. Β’/6-5-1999) 
υπουργική απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού 
Μειονοτικών Σχολείων».

9. Την με αριθμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) «Κα-
θορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή-
των των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδι-
ευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλό-
γων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 
(ΦΕΚ 1507/τ.Β’/13-10-2006) κοινή υπουργική απόφαση 
«Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημο-
τικό Σχολείο»

11. Την αριθμ. Α.Σ. 125/110828/Ζ1/9-8-2013 υπουρ-
γική απόφαση «Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου 
και Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ιεροσπου-
δαστηρίων».

12. Την υπ’ αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση με θέμα «Το-
ποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

13. Την αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013) (ΦΕΚ 
3292/τ.Β’/24-12-2013) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονι-
στικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

14. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.6/58025/Δ1/12-04-2019 εγκύ-
κλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών στα Δη-
μοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήξη 
διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019».

15. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.6/58012/Δ1/12-04-2019 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών 
στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 74225/Δ1/13-05-2019 εγκύ-
κλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματι-
σμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το 
σχολικό έτος 2019-2020 -Προγραμματισμός λειτουργίας 
Ολοήμερου Προγράμματος».

17. Την με αριθμ. πρωτ. 74261/Δ1/13-05-2019 εγκύ-
κλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού 
του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το 
σχολικό έτος 2019 -2020 - Προγραμματισμός λειτουργίας 
Ολοήμερου Προγράμματος».

18. Τους πίνακες εγγραφέντων μαθητών 2019-2020 
των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που υποβλήθη-
καν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάν-
θης και Ροδόπης.

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.

20. Την εισήγηση του Διευθυντή Π.Ε. Ροδόπης που μας 
διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. Φ.2.1/2773/26-06-2019 
έγγραφο «Πρόταση αναστολή λειτουργίας Νηπιαγω-
γείου Δίεύϋυνσης ΠΕ Ροδόπης» και το με αριθμ. πρωτ. 
Φ.2.1/2839/5-07-2019 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με θέμα: 
«Αναστολή λειτουργίας και λειτουργικότητα των Μειονο-
τικών Δημοτικών Σχολείων, σχολικού έτους 2019-2020».

21. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Π.Ε. 
Έβρου με αριθ. πρωτ. Φ.2.1/6829/16-07-2019 (2η ανα-
κοινοποίηση στο ορθό) έγγραφο με θέμα: «Τροποποί-
ηση εισήγησης για την αναστολή λειτουργίας σχολικών 
μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 
2019 -2020».

22. Την εισήγηση του Διευθυντή Π.Ε. Δράμας που μας 
διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. Φ.2. /2868/24-07-2019 
έγγραφο με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μο-
νάδων για το σχολικό έτος 2019-2020».

23. Το με αριθμ. πρωτ. 4962/5-07-2019 έγγραφο-ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ξάνθης με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Μειο-
νοτικής Εκπαίδευσης», αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 
και Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2019-2020, ανά 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

A/A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Νηπιαγωγείο Άνω Βυρσίνης
2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς
3 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δουκάτου
4 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μελέτης
5 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Τυχηρού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου
3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς
4 Δημοτικό Σχολείο Καστανέων
5 Νηπιαγωγείο Λουτρού
6 Νηπιαγωγείο Γονικού
7 Νηπιαγωγείο Στέρνας
8 Νηπιαγωγείο Λακκώματος
9 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου

10 Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Νηπιαγωγείο Κάτω Βροντούς
2 11ο Νηπιαγωγείο Δράμας
3 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς
4 Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ζηλωτής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 31 Ιουλίου 2019

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Α30171 (2)
Οριστική διακοπή λειτουργίας Δημοτικού ελι-

κοδρομίου «Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνί-

ου του Νομού Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 714/1970 αρ.11, παρ.1, εδάφ.στ’ (ΦΕΚ/Α’/ 

238/1970) «Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ» 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1340/83 αρ.2 (ΦΕΚ Α’ 35/ 
1983). 

β) Του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α’ 18/2011) περί «Αναδιοργά-
νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις». 

γ) Του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ/Α’28/1989) «Οργανισμός 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ. 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 

δ) Του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α’/18-04-2013) περί «Δια-
μόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4427/2016 (Α’188) «Σύσταση Αρχής Πολιτι-
κής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

η) Του π.δ. 84/2018 (Α’156) «Οργάνωση της Αρχής Πο-
λιτικής Αεροπορίας» και ειδικά το άρθρο 43 παρ. 20 και 
το π.δ. 85/2018 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας» ειδικά το άρθρο 53 παρ. 24.

2. Το π.δ.19/2009 (ΦΕΚ/Α’/35/09) για την «Ίδρυση, κα-
τασκευή, εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικο-
δρομίων», και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 19 και 23 αυτού.

3. Τα διαλαμβανόμενα στο ANNEX 14- Vol II «Heliports» 
second edition- July 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση 
υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21-1-2002 του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’/177/2002).

4. Την υπ’αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14-1-2008 απόφα-
ση Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης 
του Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 87/2008.

5. Την υπ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/22188/4709/03-6-2004 (ΦΕΚ 
Β’895) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, για Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού 
ελικοδρομίου «Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου.

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/15216/4563/29-5-2015 
(ΦΕΚ 1075 Β / 8-6-2015) απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ για 

αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού ελικοδρομίου 
«Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου.

7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 9020/20-12-2018 αίτηση του 
Δήμου Πωγωνίου, με την οποία αιτείται η διακοπή λει-
τουργίας του ελικοδρομίου.

8. Την με αρ. πρωτ. 1109/19-2-2019 διαβίβαση απόφα-
σης του Δ.Σ. της Τ.Κ. Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, 
για αλλαγή Χρήσης της Δημοτικής έκτασης ως ελικοδρό-
μιο και τον αποχαρακτηρισμό της.

9. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/30193/1/8/19 ενημέρω-
ση-εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς 
τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διακόπτουμε οριστικά τη λειτουργία του Δημοτικού 
ελικοδρομίου «Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου, στο 
Νομό Ιωαννίνων.

2. Η υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/22188/4709/03-6-2004(ΦΕΚ 
Β’895) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, για την έγκριση λειτουργίας του ελικοδρομίου 
καταργείται.

3. Η ισχύς της άρχεται από δημοσιεύσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αργυρούπολη, 1 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

AMMER (ον) ΗΑΜΖΑ του ASGHAR και της GHAZALIA 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 157/2016/18-01-2019 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, 
επιβάλλεται σε βάρος του (επ) AMMER (ον) ΗΑΜΖΑ του 
ASGHAR και της GHAZALIA, γεν. 07-09-1992 στο Πακι-
στάν, κατόχου του υπ’ αριθ. 534259/1-ζβ Δελτίου Αιτήσα-
ντος Ασύλου, εκδοθέντος την 20-01-2016 από τη Δ/νση 
Αλλοδαπών Θεσ/νίκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, στην 
οδό Γ. Παπανδρέου αρ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ(1.500€) 
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
1.080 τεμαχίων τσιγάρων και 0,300 κιλών καπνού, πράξη 
που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρε-
μπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων 
των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ 
του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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(4)

    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 82/2016/09-11-2018 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλ-
λεται σε βάρος του (επ) ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και 
της ΒΕΝΕΡΑ, γεν. στις 24/01/1980 στη Ρωσία, κατόχου 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΖ666362, 
εκδοθέντος την 31/03/2008 από το Τ.Α Λευκού Πύργου, 
κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου αρ. 38 και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πε-
ντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 1.025 τεμαχίων τσιγάρων και 
0,100 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τε-
λωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 
παρ. 2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(5)

   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

SALI (ov) YLLI του RAMADAN και της SANIE για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 317/2017/24-12-2018 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επι-
βάλλεται σε βάρος του (επ) SALI (ov) YLLI του RAMADAN 
και της SAME, γεν. 27-03-1963 στην Αλβανία, κατόχου 
του υπ’ αριθ. BG9920951 διαβατηρίου εκδοθέντος την 
13-11-2011 από αρχές Αλβανίας, κατοίκου Θεσσαλονί-
κης, στην οδό Αγίας Σοφίας αρ. 73 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού δύο χιλιάδων σαράντα 
επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (2.047,65 €) πλέον 
τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.500 τε-
μαχίων τσιγάρων και 0,950 κιλών καπνού, πράξη που 
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρ-
θρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του 
ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

(6)

    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την αρ. 37/2016/09-11-2018 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επι-
βάλλεται σε βάρος του (επ) ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΑΑΝ του ΓΚΙΒΙ 
και της ΒΕΝΕΡΑ, γεν. στις 24/01/1980 στη Ρωσία, κατόχου 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΖ666362, 
εκδοθέντος την 31/03/2008 από το Τ.Α Λευκού Πύργου, 
κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου αρ. 38 και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πε-
ντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 160 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη 
που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρε-
μπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων 
των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ 
του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(7)

    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

AMMER (ον) ΗΑΜΖΑ του ASGHAR και της GHAZALIA 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 23/2016/18-01-2019 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλ-
λεται σε βάρος του (επ) AMMER (ον) ΗΑΜΖΑ του ASGHAR 
και της GHAZALIA, γεν. 07-09-1992 στο Πακιστάν, κα-
τόχου του υπ’ αριθ. 534259/ 1-ζβ Δελτίου Αιτήσαντος 
Ασύλου, εκδοθέντος την 20-01-2016 από τη Δ/νση 
Αλλοδαπών Θεσ/νίκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, στην 
οδό Γ. Παπανδρέου αρ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα 
ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (1.570,89€) πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 3.000 τεμαχίων 
τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυ-
ασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 
2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38391Τεύχος B’ 3224/22.08.2019

(8)

    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

AHMAD (ον) ΝΑΕΕΜ του NOOR και της ROBINA 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 126/2017/26-11-2018 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, 
επιβάλλεται σε βάρος του (επ) AHMAD (ov) ΝΑΕΕΜ του 
NOOR και της ROBINA, γεν. στις 08/01/1995 στο Πακι-
στάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου αρ.81 
και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λε-
πτών (2.596,20 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την 
παράνομη κατοχή 3.660 τεμαχίων τσιγάρων και 0,800 
κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυα-
σμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 
2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(9)

    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΛΑΝ του ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 95/2016/09-11-2018 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
επιβάλλεται σε βάρος του (επ) ΣΟΤΙΕΒ (ον) ΑΑΑΝ του 
ΓΚΙΒΙ και της ΒΕΝΕΡΑ, γεν. στις 24/01/1980 στη Ρωσία, 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. 
ΑΖ666362, εκδοθέντος την 31/03/2008 από το Τ.Α Λευ-
κού Πύργου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου 
αρ.38 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 200 τεμαχίων 
τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυ-
ασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 
2, 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

(10)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 

κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΥΙΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΤΗ Ο.Ε.», που υλοποιήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, στην 

κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι-

κών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 2012).

  Με την 578907(1734)/2018/Π03/6/00065/Σ/ν. 3908/ 
2011/26.7.2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιείται 
η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΤΗ Ο.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με την 
202631/2332/Π03/6 /00065/Σ/ν. 3908/2011/20.02.2013 
(Β’ 514) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας και αναφέρεται στην επέκταση μονάδας τήξης 
ζωικού λίπους στη θέση ΒΑΝΤΟΣ, του Δήμου Νάουσας 
του Νομού Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 19.4.2019.

2. Οριστικοποιείται το συνολικό επιλέξιμο κόστος της 
επένδυσης στο ύψος των τριακοσίων ογδόντα οκτώ χι-
λιάδων (388.000,00) ευρώ και το συνολικό ενισχυόμενο 
στο ύψος των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λε-
πτών (375.866,24 €).

3. Η ίδια συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των διακοσί-
ων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών 
ευρώ και έξι λεπτών (244.313,06 €), ποσοστό 65% του 
ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

4. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών 
(187.933,12 €) και αναλύεται ως εξής: Επιχορήγηση πο-
σού εκατόν τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα 
τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (131.553,18€), πο-
σοστό 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης και Φορολογική απαλλαγή μέχρι του ποσού 
των πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (56.379,94€), πο-
σοστό 15% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

5. Πληρείται ο όρος της δημιουργίας μιας νέας θέσης 
εργασίας και του ποσοστού των πτυχιούχων (100%) σε 
αυτή.

6. Πληρείται ο όρος της απόφασης υπαγωγής που 
αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες βαθμολογούμενων ομά-
δων (εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση 
αποβλήτων).

7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 730.000 κιλά/
έτος και η συνολική ισχύς σε 150,02 kw.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα έξι χιλιά-
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δων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δέκα οκτώ 
λεπτών (86.553,18 €), το οποίο προκύπτει ως διαφορά, 
μετά από την αφαίρεση του ποσού των 2/7 που έχει κα-
ταβληθεί (45.000,006) από το σύνολο της επιχορήγησης 
(131.553,18€), όπως αυτή οριστικοποιήθηκε.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνω-
μοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με 
τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την 
503035/1373/2.1.2018 (Β’ 378) απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της 
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 
27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λει-
τουργίας της». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 440 (11)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην 

σχολή με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Δανάη 

Φραγκουλίδου».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  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 αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτι-
κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α’/1976) και του 
β.δ./τος 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 υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β’/2004).

ε. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/73 88/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

στ. Την υπ’ αρ. 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 υπ’ αρ.7141/13-3-19 αίτηση της Δανάη Φρα-
γκουλίδου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Δανάη 
Φραγκουλίδου Μ.Ι.Κ.Ε» με τα συνημμένα δικαιολογητικά

3. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/ 
406494/42671/4082/26-7-2019 πρακτικό αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκα-
ταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το 
οποίο αναφέρεται στο κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί 
η μουσική σχολή, που βρίσκεται στην οδό Χαλδείας 44, 
στο Ελληνικό. Η παραπάνω Επιτροπή μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, των προδιαγραφών, κριτηρίων, τη 
διενέργεια της αυτοψίας την 11/07/2019 και τον έλεγχο 
των συμπληρωματικών ζητηθέντων δικαιολογητικών, 
που προσκομίστηκαν την 22/07/2019, εισηγείται τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής με 
την επωνυμία «Μουσική Σχολή Δανάη Φραγκουλίδου», 
αποφασίζουμε:

1.  Χορηγούμε στη Δανάη Φραγκουλίδου (νόμιμου εκ-
προσώπου της εταιρείας «Δανάη Φραγκουλίδου Μ.Ι.Κ.Ε») 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία 
θα στεγαστεί στο ισόγειο κτιρίου που βρίσκεται επί της 
οδού Χαλδείας 44 στο Ελληνικό και θα έχει την επωνυμία 
«Μουσική Σχολή Δανάη Φραγκουλίδου».

2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα: 

α. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή-
ματα:

1. αρμονίας, 2. αντίστιξης, 3. φυγής. 
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής κι-

θάρας, 5. κρουστών.
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας.
δ. Τμήμα μουσικοκινητικής και ψυχοκινητικής αγωγής.
ε. Τμήμα μουσικής και ακουστικής τεχνολογίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αργυρούπολη, 30 Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ   
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*02032242208190008*

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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