
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά Πίστωσης στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Ίδρυση και 
τον Καθορισμό Γνωστικής Περιοχής της Επώ-
νυμης Έδρας του ΓΕΕΘΑ στη Σχολή Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

5 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6 Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό 
έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουρ-
γούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

7 Επιβολή πολλαπλών τελών στον RASHID ALI του 
MUHAMMAD ΙΝΥΑΤ.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών στον KHAWAR 
TEHSEEN του SARDAR KHAN.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών στον WASEEM ABAS 
του HAJI SHAREEF KIALIH.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών στον FURQAN 
MOHAMMAD του BUBASHIR.

11 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 
AKRAM του MUHAMMAD ASLAM.

12 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του 
Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι-

κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του 
Υπουργείου Υγείας και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις, για το έτος 2017.

13 Κατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.900/130/300925/Σ.7214 (1)

  Μεταφορά Πίστωσης στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Ίδρυση και 

τον Καθορισμό Γνωστικής Περιοχής της Επώνυ-

μης Έδρας του ΓΕΕΘΑ στη Σχολή Κοινωνικών, Αν-

θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 55 του ν. 44072016 «Ρύθμιση Θεμάτων 

Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλες 
Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134).

β. Το άρθρο 47 του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-
ποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 195).

γ. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 116)

δ. Την από 24 Οκτωβρίου 2016 πρόταση Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

στ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ-
καλείται δαπάνη στον Π/Υ του ΓΕΕΘΑ, στον ΚΑΕ 0881, 
οικονομικού έτους 2016, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Τη μεταφορά πίστωσης από ΕΦ 11-120 και ΚΑΕ 0881 
του ΓΕΕΘΑ προς ΕΦ 19-250 και ΚΑΕ 2421, του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στο ΥΠΠΕΘ, 
επ' ωφελεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την επιχορήγηση του, κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 47 του ν. 4009/2011, για την ίδρυση και 
λειτουργία Επώνυμης Έδρας, του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, στη γνωστική Περιοχή των Στρατηγι-
κών Σπουδών, στη Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
η οποία φέρει την επωνυμία: «Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατη-
γικές Σπουδές Θουκυδίδης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 214699/Δ1 (2)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες 
διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-08-2014) 
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/137145/Δ5/26-09-2013 
(ΦΕΚ 319/τ.Β΄/12-2-2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ - ΖΗΤΑ ΑΕ».

6. Τις από 28-09-2016 και 8-11-2016 αιτήσεις του νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΑ/48426/2-09-2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/137145/
Δ5/26-09-2013 (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/12-2-2014) υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με παιδικό σταθμό ως προς τη δυναμικότητα 
των νηπίων και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως: Από 
το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εταιρεία 
«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ», 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου δύο (2) αιθουσών διδα-
σκαλίας. Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
είκοσι οχτώ (28) νηπίων και μία αίθουσα διδασκαλίας 
δυναμικότητας είκοσι επτά (27) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΖΗΤΑ Α.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Κορα-
κιές Ακρωτηρίου στα Χανιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
ΥΠΠΕΘ τον Θεοδωρόπουλο Κωνσταντίνο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 214706/Δ1 (3)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/

1-09-1977).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλ-
λες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-14) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-08-2014) 
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/148483/Δ5/14-10-2013
(ΦΕΚ 713/τ.Β΄/20-3-2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου «Φ. ΠΑΛΛΗ - Ε. ΚΕΠΙΔΟΥ O.E.».

6. Την από 29-09-2016 αίτηση της νομίμου εκπροσώ-
που της εταιρείας «Φ. ΠΑΛΛΗ - Ε. ΚΕΠΙΔΟΥ O.E.».

7. Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΑ/56238/12-10-2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας /Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/148483/
Δ5/14-10-2013 (ΦΕΚ 713/τ.Β΄/20-3-14)υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου ως προς τη 
δυναμικότητα των νηπίων και το διακριτικό τίτλο, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εται-
ρεία « Φ. ΠΑΛΛΗ - Ε. ΚΕΠΙΔΟΥ O.E.», άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου δύο 
(2) αιθουσών διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ 
(28) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Σωκράτους 
45, στο Χαϊδάρι, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την 
άλλη Φωτεινή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 214330/Δ1 (4)
    Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-

ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου... 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγου-
σες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι-
ατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες 
διατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/
2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική από-
φαση(1584 Β΄).

5. Την από 31-03-2016 αίτηση του Γεωργίου Καψάλη 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ - Ι. ΠΕ-
ΛΕΚΗ Α.Ε.» για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς την δυναμικότητά του.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Β/134802/Δ5/27-08-2014 
(2360 Β΄/02-09-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40760 Τεύχος Β’ 4137/22.12.2016

άδειας Ιδιωτικού Σχολείου πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -
Νηπιαγωγείου «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑ Α.Ε.» στην εταιρεία «Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ-Ι. ΠΕΛΕΚΗ Α.Ε.».

7. Την με αριθμ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Β/134802/
Δ5/27-08-2014 (2360 Β΄/02-09-2014) άδεια Ιδιωτικού Νη-
πιαγωγείου ως προς την δυναμικότητα της αίθουσάς του.

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην 
εταιρεία « Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ - Ι. ΠΕΛΕΚΗ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, 
στο Ισόγειο, μία αίθουσα δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων, μία αίθουσα δυναμικότητας είκοσι επτά (27) 
νηπίων, μία αίθουσα είκοσι έξι (26) νηπίων και μία αίθου-
σα είκοσι πέντε (25) νηπίων. Η συνολική δυναμικότητα 
είναι εξήντα (60) νήπια.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπι-
αγωγείο - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.».

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην περιοχή Μα-
ράθι στην Μύκονο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
τον Καψάλη Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 214702/Δ1 (5)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013

(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλ-
λες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις», του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/
04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/9966/Δ5/24-1-2014
(ΦΕΚ 175/τ.Β΄/30-1-2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
ση άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6. Την από 9-06-2016 αίτηση της Κανδύλη Μαρίας.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 25249/8-6-2016 απόφαση άδειας 

και λειτουργίας Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. του Δήμου Κηφισιάς.
8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΑ/58165/25-10-2016 απόφαση 

διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διο-

ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/9966/Δ5/
24-1-2014 (ΦΕΚ 175/τ.Β΄/30-1-2014) υπουργική απόφα-
ση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
ως προς τη διεύθυνση λειτουργίας του και τη δυναμικό-
τητα αυτού, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος 2016-
2017 χορηγούμε στην ΚΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της «JUST LIKE 
HOME» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
δεκατριών (13) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελαιών 23 
στην Κηφισιά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 215440/ΓΔ4 (6)
    Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το 

σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λει-

τουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευ-

ση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. τα άρθρα 20, 21 και 38 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
2. τις διατάξεις του ν. 2101/1992 (Α΄ 192), με τον οποίο 

κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαι-
ώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

3. τις διατάξεις του ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

4. τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 
(24 Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5. τις διατάξεις των άρθ. 5, 9 και 31 του ν. 3848/2010 
(71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - κα-
θιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 26 του
ν. 3879/2010 (163 Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις»,

7. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίη-
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα»,

8. τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (114 Α΄) περί Με-
τονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

9. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ.Α΄/
5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. τη με αριθ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3502/2016, τ.Β΄) με θέμα 
«Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρό-
γραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδι-
κασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,

11. τη με αριθ. πρωτ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ.Β΄) με θέμα: «Ρυθμίσεις 
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση 
Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών 
Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.»,

12. τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002
(1340 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό-
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ-

νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υπο-
διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλ-
λόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. τη με αριθ. πρωτ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

14. τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016
(ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα-
θορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

15. τη με αριθ. πρωτ. 174033/Δ1/18-10-2016
(ΦΕΚ 3391/2016, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/
07-10-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) 
με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχο-
λικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ)»,

16. τη με αριθ. πρωτ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθ. 
πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) με θέμα: Καθορισμός των σχολι-
κών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των 
οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

17. τη με αριθ. πρωτ 184741/ΓΔ4/2-11-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3602/4.11.2016, τ.Β΄) με θέμα: «Καθορι-
σμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 
εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής 
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

18. τη με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β΄) με θέμα: «Καθορισμός 
σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

19. τη με αριθ. πρωτ. 198374/ΓΔ4/21-11-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3780/2016, τ.Β΄) με θέμα: «Καθορι-
σμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων 
θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

20. τη με αριθ. πρωτ. 208018/ΓΔ4/06-12-2016
(ΦΕΚ 3954/2016, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τρο-
ποποίηση της με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β΄) με θέμα: Κα-
θορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

21. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα 
με τη με αριθ. πρωτ. 214901/Β1/15.12.2016 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40762 Τεύχος Β’ 4137/22.12.2016

τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους 
πίνακες που ακολουθούν:

Σχολικές Μονάδες Π.Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πρω-
τοβάθμιας Εκπαί-

δευσης

Κωδικός 
Σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310186 Δ.Σ. Τερψιθέας
9310171 Δ.Σ. Κοιλάδας
9310214 7ο Δ.Σ. Λάρισας
9310429 30ο Δ.Σ. Λάρισας
9310399 26ο Δ.Σ. Λάρισας

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9050590 1ο Δ.Σ. Νέας Μάκρης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) ΗΛΕΙΑΣ 9150250 Δ.Σ. Νεοχωρίου

Σχολικές Μονάδες Δ.Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Κωδικός 
Σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3ο Γυμνάσιο Λάρισας
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΥΡΙΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901256 1ο Γυμνάσιο Συκεών

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 502057 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) ΗΛΕΙΑΣ 1508030 Γυμνάσιο Νεοχωρίου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

(7)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον RASHID ALI του 

MUHAMMAD ΙΝΥΑΤ.

      Με την αριθμ. 3/2013/2016/10-11-2016 καταλογιστι-
κή πράξη του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά 
επιβάλλονται πολλαπλά τέλη σε βάρος του RASHID ALI 
του MUHAMMAD ΙΝΥΑΤ, αγνώστου διαμονής, τα παρα-
κάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:  1.500,00 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ
Σύνολο: 1.536,00 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 
παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 (ζ) του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 
του ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ

(8)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον KHAWAR 

TEHSEEN του SARDAR KHAN.

  Με την αριθμ. 189/2012/2016/02-11-2016 καταλογιστι-
κή πράξη του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά 
επιβάλλονται πολλαπλά τέλη σε βάρος του KHAWAR 
TEHSEEN του SARDAR KHAN, αγνώστου διαμονής, τα 
παρακάτω

ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1.500,00 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ
Σύνολο: 1.536,00 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 
παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 (ζ) του ν. 2960/2001 και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 
του ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
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(9)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον WASEEM ABAS 

του HAJI SHAREEF KIALIH.

  Με την αριθμ. 11/2013/2016/10-11-2016 καταλογι-
στική πράξη του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πει-
ραιά επιβάλλονται πολλαπλά τέλη σε βάρος του WASEEM 
ABAS του HAJI SHAREEF KIALIH, αγνώστου διαμονής, τα 
παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 2.514,75 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 50,29 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 10,06 ευρώ
Σύνολο: 2.575,10 ευρώ
Ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 

και δέκα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 (ζ) του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ

Ι

(10)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον FURQAN 

MOHAMMAD του BUBASHIR.

  Με την αριθμ. 12/2013/2016/10-11-2016 καταλογιστι-
κή πράξη του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά 
επιβάλλονται πολλαπλά τέλη σε βάρος του FURQAN 
MOHAMMAD του BUBASHIR, αγνώστου διαμονής, τα 
παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1.990,86 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 39,82 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,96 ευρώ
Σύνολο: 2.038,64 ευρώ
Ήτοι δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσ-

σερα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 (ζ) του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ

Ι

(11)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 

AKRAM του MUHAMMAD ASLAM.

  Με την αριθμ. 249/2012/2016/02-11-2016 καταλογι-
στική πράξη του προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά 
επιβάλλονται πολλαπλά τέλη σε βάρος του MUHAMMAD 
AKRAM του MUHAMMAD ASLAM, αγνώστου διαμονής, 
τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 7.439,46 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 148,79 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 29,76 ευρώ
Σύνολο: 7.618,01 ευρώ
Ήτοι επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ένα 

λεπτό.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 (ζ) του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Α1α/οικ. 94754 (12)
      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του 

Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι-

κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του 

Υπουργείου Υγείας και δεν καλύπτουν οργανικές 

θέσεις, για το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη μέτρων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/
19-3-2015). 

γ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

ε) Το π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας όπως ισχύει» (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους € 108.100,00 περίπου, η οποία θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110 και τον 
ΚΑΕ 0511.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων του Υπουρ-
γού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι-
κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του Υπουρ-
γείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που 
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και των 
Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν 
μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωρια-
κή απογευματινή εργασία το έτος 2017, ως εξής:

α. Έως είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Υπουρ-
γού Υγείας, 

β. Έως είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40764 Τεύχος Β’ 4137/22.12.2016

γ. Έως τρείς (3) υπάλληλοι στο Γραφείο του Αναπλη-
ρωτή Γενικού Γραμματέα.

δ. Έως είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.

Η δαπάνη που προκύπτει από των ανωτέρω υπερωρι-
ακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041 (13)
    Κατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-

νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/2016).

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

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

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

7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

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

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

Την κατανομή τετρακοσίων τριακοσίων εβδομήντα 
δύο (372) ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
(ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 1229/Γ/2-12-2016), της 
2ΕΓ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στα Υπουργεία Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε εποπτευόμενους φορείς 
αυτών, για το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:  webmaster.et@et.gr *02041372212160008*
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