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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεών προς την Πολιτική Αεροπορία.

2

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

4

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

5

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/
283/20-3-2019 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160).

6

Ανακατανομή σε κατηγορίες και κλάδους δώδεκα (12) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρ. Φύλλου 4991

(ΑΔΑ:96ΛΔ6-ΟΧ4), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εγκρίθηκε η υπ’ αρ.
642/1-10-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του
Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας αναφορικά με την αποδοχή των δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία, ως
κατωτέρω:
α. Ένα σκύλο, εκ μέρους του Ασμία Χατζάκου Γεωργίου,
με το όνομα REX, φυλής Malinois, εκτιμώμενου κόστους
3.000 €.
β. Έξι (6) συνολικά ελαστικά επίσωτρα για το Αεροσκάφος Τ-6Α από την εταιρεία «ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ», συνολικής
αξίας 2.660,00 €.
γ. Εξήντα δύο (62) μαξιλαροθήκες και ένα (1) φούρνο
μικροκυμάτων Inventor συνολικής αξίας 180€, από την
Οικογένεια Κονράντας Βιεσλάβας.
δ. Υγειονομικό εξοπλισμό για τον Τομέα Χειρουργείων/
Αποστείρωσης του 251 ΓΝΑ, εκ μέρους της εταιρείας
«MEDIC PLAN», εκτιμώμενου κόστους 2.900 €.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

7

Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.

8

Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

Αριθ. 148528/Ν1
(2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

9

Επιβολή προστίμου για παράβαση των περί εξαγωγής διατάξεων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

10

Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεών προς την Πολιτική Αεροπορία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με την υπό στοιχεία Φ.954.1/ΑΔ.12341/Σ.2210/
2.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τον
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και, όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
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(Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013»,
το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», το άρθρο 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και το
άρθρο 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/125647/Δ5/10-9-2013
(Β΄ 286/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
8. Την από 16-03-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03-08-2020 θετική γνώμη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/125647/Δ5/
10-9-2013, (Β΄ 286/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς τον
αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυναμικότητα,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28)
νηπίων έκαστη. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός
των νηπίων δε δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60).
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Τεύχος B’ 4991/12.11.2020

του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην Καλλιθέα Καλαμάτας,
με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Δημήτριο Κουρεντζή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθ. 149154/Ν1
(3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τον
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», το άρθρο 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και το
άρθρο 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057
Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την
υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
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Τεύχος B’ 4991/12.11.2020

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
(Β’ 1157) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
7. Την υπ’ αρ. 2440 (αριθμ. πρωτ. 17640/25-4-2019)
απόφαση του Δήμου Διονύσου.
8. Την από 5-5-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
10. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην Μιναρετζή Έβελυν άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία
(1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας
δέκα (10) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο -Έβελυν Μιναρετζή».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Πεντέλης 9 και Παύλου Μελά, στη Δροσιά Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 149153/Ν1
(4)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δια-
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τάξεις» και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013», το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», το άρθρο 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄
3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/10011/Δ5/24-1-2014
(Β΄ 189) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΠΕΦΑΝΗ
ΜΑΚΡΗ Ο.Ε.».
7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
(Β’ 1157) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
8. Την υπ’ αρ. 545/11-9-2013 απόφαση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
9. Την από 26-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
10. Την υπ’ αρ. ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση θετική
γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
11. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/10011/Δ5/
24-1-2014 (Β΄ 189) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, ως προς τη συστέγαση, τον αριθμό των
αιθουσών και τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εταιρεία «Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗ Ο.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-
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γωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.), για δύο
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, μία δυναμικότητας
δεκαεπτά (17) νηπίων και μία δυναμικότητας είκοσι έξι (26)
νηπίων. Η συνολική δυναμικότητα του νηπιαγωγείου δεν
δύναται να ξεπερνά τα σαράντα ένα (41) νήπια, δεδομένου
ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων χώρων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Φεγγαρόστρατα».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Νηρηίδων
34, στο Παλαιό Φάληρο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. Δ12γ/ΓΠοικ.44991/1349
(5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/
283/20-3-2019 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 30 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 125), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22
του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).
2. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 213).
3. Το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
5. Το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
6. Το άρθρο 19 του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και
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του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.» (Α’ 88).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
8. Το π.δ. 83/2019 «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 121) .
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
12. Την υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160).
13. Την υπό στοιχεία Γ4α/Φ.201/1791/1998 κοινή
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Β’ 517) και τη διορθωτική της «Διορθώσεις
σφαλμάτων στην απόφαση: Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με
Ειδικές ανάγκες» (Β’ 579).
14. Την υπό στοιχεία Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/
22-1-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός ειδικού νοσηλίου-τροφείου
για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρίες» (Β’ 172).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη
(Β’ 4805).
16. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου (Β’ 3053).
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 32437/1798/26-8-2020 εισήγηση
του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/
20-3-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160) ως εξής:
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1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την ίδρυση και λειτουργία μιας Σ.Υ.Δ. ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
α. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλει αίτηση προς
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας
χωροθετείται η Σ.Υ.Δ., η οποία συνοδεύεται από φάκελο
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Καταστατικό και ιδρυτική πράξη του Φορέα από το
οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του και οι σκοποί
του περί της ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ, εφόσον ο
Φορέας είναι νομικό πρόσωπο.
ββ. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου του Φορέα, εάν
αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή των μελών της τακτικής
διοίκησής του εάν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, καθώς
και του Υπεύθυνου Λειτουργίας/Διευθυντή των Σ.Υ.Δ.
από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν
έχουν καταδικασθεί για ατιμωτικά αδικήματα.
γγ. Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικήματος της Σ.Υ.Δ., από τον
οποίο να προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιοκτησία ή
την επικαρπία ή την οίκηση της Σ.Υ.Δ., ή μισθωτήριο ή
άλλο συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης από το οποίο
να προκύπτει ότι έχει παραχωρηθεί η χρήση του οικήματος στον Φορέα για λειτουργία Σ.Υ.Δ. και για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.
δδ. Κατόψεις του οικήματος της Σ.Υ.Δ. και τοπογραφικό
διάγραμμα του οικοπέδου της.
εε. Άδεια οικοδομής του οικήματος της Σ.Υ.Δ., εκτός
εάν προκύπτει περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 1577/1985.
στστ. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ.
ζζ. Αρχιτεκτονικά Σχέδια θεωρημένα από λειτουργικής
απόψεως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.
ηη. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του
φορέα διαχείρισης της ΣΥΔ ότι έχουν τοποθετηθεί- εγκατασταθεί και θα συντηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 6 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 13.
θθ. Έκθεση βιωσιμότητας που συνοδεύεται από αναλυτική εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της ΣΥΔ και
των πηγών κάλυψής τους.
β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλουν
αρχικά στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία
της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας, Μελέτη Σκοπιμότητας
για την ίδρυση της Σ.Υ.Δ., η οποία περιλαμβάνει ιδίως την
περιγραφή της θέσης και του χώρου εγκατάστασής της,
τον σκοπούμενο αριθμό ενοίκων και την εκτίμηση της
λειτουργικότητάς τους, τα οφέλη και τις πιθανές δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ., καθώς και όποιο
άλλο στοιχείο κρίνεται ως σημαντικό από το Φορέα. Στη
Μελέτη συμπεριλαμβάνεται έκθεση βιωσιμότητας για
την ίδρυση της Σ.Υ.Δ., που συνοδεύεται από αναλυτική
εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της και των πηγών
κάλυψής τους. Η εν λόγω Διεύθυνση, αφού ελέγξει την
υποβληθείσα Μελέτη, εκδίδει και χορηγεί στον Φορέα,
Έγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της Σ.Υ.Δ.. Στη συ-
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νέχεια ακολουθείται η διαδικασία της ανωτέρω παρ. α.,
εκτός όσων προβλέπονται στο εδάφιο θθ.».
2. Στη παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται η φράση: «Η
Εποπτεύουσα Αρχή οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη
Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις
αυτών.».
3. Στο άρθρο 15 προστίθεται παρ. 4. «Οι Φορείς που
έχουν λάβει Έγκριση Σκοπιμότητας από τη Διεύθυνση
Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την έκδοση της παρούσας, λαμβάνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ12/
ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 1160).
4. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τα λοιπά
ισχύει η υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160)»
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 2030/305779
(6)
Ανακατανομή σε κατηγορίες και κλάδους δώδεκα (12) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του εδαφίου δεύτερου της παρ. 4, του άρθρου 20
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κεντρικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ0 - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
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με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138) και ιδίως το άρθρο
21 αυτού.
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπ’ αρ. 1805/275357/2.10.2020 «Διαπιστωτική
πράξη περί μεταβολών στις θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653ΠΓ-7Δ5).
3. Την υπ’ αρ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
4. Την υπ’ αρ. 2680/89848/24.3.2020 απόφαση «Διορισμός του Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Αντωνίου σε θέση
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 251).
5. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση «Διορισμός
της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
6. Την υπ’ αρ. 1183/266010/25.9.2020, ορθή επανάληψη της εισήγησης περί δημοσιονομικών επιπτώσεων
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του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του προτεινόμενου
σχεδίου ΚΥΑ προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ετήσιου
ύψους 26.136,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έκαστου οικονομικού έτους του ΜΠΔΣ, όπως
ισχύει από το 2021 και εφεξής, η οποία βεβαιώνεται με
την ανωτέρω εισήγηση υπό στοιχείο 6, ότι είναι εντός
των ανωτάτων ορίων δαπανών του ΜΠΔΣ.
8. Τις εισηγήσεις των Γενικών Διευθυντών και των προϊσταμένων των αυτοτελών οργανικών μονάδων για την
ανάγκη ανακατανομής κενών θέσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού
α. Ανακατανέμουμε ανά κατηγορία και κλάδο στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δώδεκα (12) υφιστάμενες κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού,
μέσω σύστασης και κατάργησης θέσεων.
β. Συγκεκριμένα οι δώδεκα (12) κενές θέσεις μόνιμου
προσωπικού που καταργούνται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο, έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ
ΔΕ8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΠΛΗΘΟΣ
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
3
1
1
1
1
2
1
2
12

γ. Αντίστοιχα, οι δώδεκα (12) κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού που συστήνονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης
και κλάδο, έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
8
2
1

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ
12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

δ. Ως εκ τούτου, οι θέσεις των συγκεκριμένων κλάδων μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,
όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 97/2017, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών που έχουν επέλθει
σε αυτές μέχρι σήμερα, όπως καταγράφονται στην υπ’ αρ. 1805/275357/2.10.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπιστωτική πράξη περί μεταβολών στις θέσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653ΠΓ-7Δ5), διαμορφώνονται πλέον ως ακολούθως:
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Κατηγορία Π.Ε. (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Κλάδος ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
Κλάδος ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ
Κλάδος ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Κατηγορία Τ.Ε. (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Κλάδος ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κλάδος ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κλάδος ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Κλάδος ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατηγορία Δ.Ε. (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Κλάδος ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κλάδος ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Κλάδος ΔΕ7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Κλάδος ΔΕ8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Κατηγορία Υ.Ε. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Κλάδος ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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637
27
8
19
12
27
10
34
2
8
1
2

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς
του Υπουργείου Εσωτερικών

του Υπουργείου Αγροτικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 140/2017/2020/30-09-2020 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία
εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 150, σε
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 119 Α και την παρ.
1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβλήθηκε στον ΡΟΥΣΣΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 1507/20/1396786/02-07-2020 βεβαίωση
αγνώστου διαμονής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», πολλαπλό τέλος, για συμμετοχή του σε
λαθρεμπορία καπνικών, ποσού ενενήντα μίας χιλιάδων
διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(91.232,59 €), συμπεριλαμβανομένου Τέλους Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%, κηρύχθηκε δε αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την καταβολή του
συνολικού πολλαπλού τέλους ποσού εκατόν ογδόντα

δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (182.465,19 €), συμπεριλαμβανομένου
Τέλους Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%. Η εταιρεία
με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», της οποίας ο ήδη αγνώστου διαμονής Ρούσσος
Σπυρίδων είναι νόμιμος εκπρόσωπος, κηρύχθηκε αστικά
συνυπεύθυνη και αλληλέγγυα υπόχρεη για την καταβολή
του συνολικού πολλαπλού τέλους ποσού εκατόν ογδόντα
δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (182.465,19 €), συμπεριλαμβανομένου Τέλους Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%. Ο ανωτέρω
συμμετείχε την 20-03-2015 στην παράνομη διακίνηση
καπνικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συγκεκριμένα, από την αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων «GOLDAIR HANDLING A.E.» του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Μιλάνο Ιταλίας, 324.600
τεμαχίων τσιγάρων που δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες
φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο
αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτών
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(182.465,19 €). Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 142 και
της παρ. 1 του άρθρου του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». (Α’ 265).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.
Με την υπ’ αρ. 10/2019/18-03-2019 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρμογή
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 152, του εδαφίου α της
παρ. 1 του άρθρου 150, των παρ. 1 και 2 του άρθρου
142 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),
επιβλήθηκε στον MAHER HUSSEIN του MAHMOUD, με
Α.Φ.Μ. 070974727, πολλαπλό τέλος ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(9.611,55 €), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (230,68 €). Το
πολλαπλό τέλος επιβλήθηκε για λαθρεμπορία καπνικών
επειδή κατά την άφιξή του την 17-01-2019 στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»
από το Κάιρο Αιγύπτου με την πτήση Α3 931, προσπάθησε να εισαγάγει στην Ελληνική Επικράτεια 15.400 τεμάχια
τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και η νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών.
Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό
Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων
τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (3.203,85 €).
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά τα άρθρα 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α’, του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265)
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(9)
Επιβολή προστίμου για παράβαση των περί εξαγωγής διατάξεων.
Με την υπ’ αρ. 110/2018/2020/10-09-2020 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρμογή
της παρ. 1 του άρθρου 142, της παρ. 5 του άρθρου 147 και
της παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επιβλήθηκε στον HESHAM IBRAHIM
του MARGHANI, με αριθμό αιγυπτιακού διαβατηρίου
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Α18076414/07-04- 2016, ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1507/20/1251459/1606-2020 βεβαίωση αγνώστου διαμονής της Διεύθυνσης
Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)
πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ποσού δώδεκα ευρώ (12,00
€). Το ανωτέρω πρόστιμο επιβλήθηκε διότι την 21-042017 διαπιστώθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας
ότι είχε προβεί στην εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων
χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής. Δεν υπέβαλε δηλαδή διασάφηση εξαγωγής, πριν την εξαγωγή των
φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως προβλέπεται στον
Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (άρθρ. 263 ΚΑΝ. 952/2013
Εφημ. Ε.Ε. L 269/10-10-2013). Με τον τρόπο αυτό τα εξαχθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα διέφυγαν της τελωνειακής επιτήρησης.
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβαση κατά την παρ. 1 του άρθρου 142 και της παρ. 5 του
άρθρου και 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (Α’ 265)
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 257/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένη του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται
στους:
Α) (επ.) SIDDIQUE (όν.) UMER MUHAMMAD του
Muhammad Siddique και της Zaida Bibi γεν. 11-11-1988
στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.500038079 Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, και
Β) (επ.) AHMED (όν.) WAQAS του Shabbir και της Sureya
γεν. 13-01-1989 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ.159485893 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ
= 3.678,60
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 73,57
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 14,71
ΣΥΝΟΛΟ
= 3.766,88
(τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα
οκτώ λεπτά)
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξόφληση ολοκλήρου του ποσού, το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (366 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 142, το άρθρο 119Α, τα εδάφια α΄και
β΄της παρ. 1 του άρθρου 155 και το εδάφιο ζ΄της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2690/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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