
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχο λείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

5 Λειτουργία Παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το 
έτος 2017-2018.

6 Συμπλήρωση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη 
Θήρα. 

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθ 1058/71977/03-07-2017 
(Β’ 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και 
του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων 
Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξε-
ων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)».

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-
ράβαση - Λαθρεμπορία στον TURAN YESIM του 
TURAN με ΑΦΜ 147753700.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην 226984/02.10.2017 
πράξη (τροποποίηση Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογ-
γίου) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο νίου, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3579/11.10.2017 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 182389/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχο λείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 

Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

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 άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δια-
τάξεις»,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» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α’).

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’).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 08-02-2017 αίτηση της Καραγεώργη Έλενας, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - 
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕ» 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας, 
ως προς τα κτηριολογικά. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125760/Δ5/10-09-2013 
(284 Β’/10-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία « ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕ».

7. Την από 16-08-2013 απόφαση του Δημάρχου Ραφή-
νας - Πικερμίου αναθεώρησης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού στην εται-
ρεία «ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕ».

8. Την με αριθμ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α’/05-11-2016) 
διορισμού 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/125760/
Δ5/10-09-2013 (284 Β’/10-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία 
«ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕ» ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕ» άδεια Ιδιωτικού Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι (28) και 
δεκατριών (13) νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΠΡΩΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΕ» με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την 
Καραγεώργη Ελένη.

Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
επί της οδού Σμύρνης 11, θέση Σαμπάνη, στο Πικέρμι 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 182342/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-

λείου.

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 άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δια-
τάξεις», 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 αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη-
ματικών 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 με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β’).

5. Τις από 30-03-2017 και 08-05-2017 αιτήσεις του Ζά-
γκα - Τσακίρη Μάρκου, νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ Μονοπρόσωπη IKE».

6. Την με αριθμ. ΔΑ/58036/06-10-2017 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ Μονοπρόσωπη IKE» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιω-
τικού Δημοτικού Σχολείου για έξι αίθουσες διδασκαλί-
ας εκ των οποίων τρείς (3) στο ισόγειο, δυναμικότητας 
δεκατριών (13),δεκαοκτώ (18) και είκοσι οκτώ (28) μα-
θητών αντίστοιχα, καθώς και τρείς (3) στον 1ον όροφο 
δεκαεννέα (19), δεκαεννέα (19) και είκοσι (20) μαθητών 
αντίστοιχα. 
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Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό - 
ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ».

Το Δημοτικό θα λειτουργήσει επί της οδού Ομήρου 28 
στο Νέο Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Ζάγκα-Τσα-
κίρη Μάρκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 182346/Ν1 (3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

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 άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δια-
τάξεις», 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 αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη-
ματικών 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 με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β’).

5. Τις από 30-03-2017 και 08-05-2017 αιτήσεις του Ζά-
γκα - Τσακίρη Μάρκου, νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ Μονοπρόσωπη IKE».

6. Την με αριθμ. ΔΑ/58036/06-10-2017 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ Μονοπρόσωπη IKE» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου για δύο αίθουσες διδασκαλίας στο 
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) και είκοσι 
τριών (23) νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου είναι: « Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ομήρου 
28 στο Νέο Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Ζάγκα-
Τσακίρη Μάρκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 182354/Ν1 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 

Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

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 άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δια-
τάξεις», 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 αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη-
ματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου 
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του ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 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 21-03-2017 αίτηση της Κωνσταντινίδου Γε-
ωργίας, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/56071/22-09-2017 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ καθώς 
και το με αριθμ. πρωτ. 58499/09-10-2017 έγγραφο του 
ΕΟΠΠΕΠ.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 5014/17-12-2007 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών (τομέας Δυτικής Αττικής) χορή-
γησης άδειας λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ 
«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Αγ. Παρασκευής 
26, στο Περιστέρι.

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α’05-11-2016) διορισμού 
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:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας συνολικής δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
« Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ». 

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αγ. Παρα-
σκευής 26, στο Περιστέρι, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Κωνσταντινίδου Γεωργία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 182676/Δ1 (5)
Λειτουργία Παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το 

έτος 2017-2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του ν. 1566/1985 

(ΦΕΚ 167/Α’/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73, παρ. 1 
περ. β του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006) «Ανα-
διάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων μηχα-
νικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10 του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 
2 του ν. 1966/1991(ΦΕΚ 147/Α/26.09.2014) «Μεταγραφές 
φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες δια τάξεις».

3. Το άρθρο 59, παράγραφο 15 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 
118 /Α΄/24.11.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων/Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015,τ.Α’) 
περί Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του με αρ. π.δ. 125/2016 με θέμα « Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 210, τ. Α’/ 5-11-2016).

6. Την με αριθμό 95260/Γ1 «Διορισμός Αναπληρω-
τή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
277/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-06-2017) και την με αριθμό 114351/Α1 
υπουργική απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουρ-
γού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
(ΦΕΚ 2381/τ.Β’/12.07.2017).

7. Τα έγγραφα με αρ. πρωτ.:
i. Φ.1/ΚΠ/8951/12-9-2017, της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας, 

ii. 8618/8-9-2017, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αχαΐας και την υπ’ αριθμ. 32/8-9-2017 πράξη 
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας.

8. Την απόφαση 379/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αιγιαλείας.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 192/13-9-2017 έγγραφο του Δή-
μου Αιγιαλείας.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 180618/Β1/25-10-2017 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το οποίο δεν θα προκληθεί επι-
πρόσθετη δαπάνη στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017 - 2018 η λειτουρ-
γία Παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Καμάρων στην 
Τ.Κ. Ζήριας του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 161291/2467 (6)
Συμπλήρωση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη 

Θήρα. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 159489/1969 /31-7-2017 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
«ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 
2018» (ΦΕΚ 2809/Β’).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» 
(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 
11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 
(άρθρα 57, 58 και 59).

3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 2637/1998.

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι-
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α΄/ 
24-12-2003).

5. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/
Α΄/13-3-1983).

6. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

7. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/ 
2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο-
διοτήτων των Υπουργείων».

10. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του 
π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

12. Το π.δ. 24/2015 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

13. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί “Ανασύσταση 
των Υπουργείων «...και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...”.

14. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

15. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

16. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’). 

17. Την αριθμ. 53350/7-9-2017 εισήγηση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την 
οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής κάρπωσης του 
αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή χωρικής αρμοδι-
ότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σερρών. 

18. Την αριθμ. 57080/7-9-2017 εισήγηση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την 
οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής κάρπωσης του 
αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή χωρικής αρμοδιό-
τητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 

19. Το υπ’ αριθμ. 47295/14-7-2017 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ 159489/1969 /31-7-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’) ως ακολούθως:

Στην παράγραφο Β.11 (ειδικές ρυθμίσεις) της ανωτέ-
ρω απόφασης, προστίθενται η περιφερειακή Ενότητα 
Σερρών και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στις 
ανωτέρω περιοχές αυξάνεται το όριο κυνηγετικής κάρ-
πωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), από 6 άτομα κατά 
ομάδα και έξοδο σε δέκα άτομα. 

Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ. 159489/1969/ 
31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυ-
νηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1658/113118 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ 1058/71977/03-07-2017 

(Β’ 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και 

του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων 

Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατά-

ξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
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2.  Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 και του άρθρου 
3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ  Α΄ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελ-
λάδας και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθ. Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτη Φάμελλο».

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

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1058/71977/03-07-2017 

(Β’ 2331) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
1. Στα «έχοντας υπόψη» τα σημεία 15 και 16 αντικα-

θίσταται ως εξής:
15. Την αριθ. 701/20-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΝΑΜ0-ΘΡΘ) από-

φαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη κοινής υπουρ-
γικής απόφασης που θα αφορά στον καθορισμό των 
προδιαγραφών και το περιεχόμενο των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
790/04-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΘΩ0-02Κ) όμοια απόφαση και 
την αριθ. 2013/25850/29-02-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΧΠ4653ΠΓ-
ΡΓΗ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας 
για την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδο-
μένων «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας».

16. Το από 21/05/2015 πρακτικό της ως άνω επιτροπής 
και το από 27/09/2016 πρακτικό της ανωτέρω ομάδας 
εργασίας.

2. Το σημείο 3 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα 

των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως 
ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό 
και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α’ 99) όπως ισχύει, 
δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους 
οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που 
θα εκπονηθούν, με αίτησή τους μέχρι 29 Δεκεμβρί-
ου 2017. Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά στις 
δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40 % του μισθώματος 
από τη χρήση της βοσκής περιέρχεται στις οικείες Πε-
ριφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης 
και υλοποίησης των Δ.Σ.Β. με σκοπό τη βελτίωση της 
βοσκήσιμης γαίας».

3. Ο τίτλος του άρθρου 5 διορθώνεται ως εξής: «Κα-
νονισμός λειτουργίας και ορθής χρήσης λιβαδικής μο-
νάδας - παρακολούθηση εφαρμογής της διαχείρισης».

4. Στο άρθρο 7, παράγραφος 14.5 «Πρόχειρα καταλύ-
ματα προσωπικού» ο όρος «βοσκήσιμη μονάδα» αντι-
καθίσταται με τον όρο «λιβαδική μονάδα».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση -Λαθρεμπορία στον TURAN YESIM του 

TURAN με ΑΦΜ 147753700.

Με την αριθ. 42/11/25-10-2017 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Ελευσίνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθη-
κε στον TURAN YESIM του TURAN με ΑΦΜ 147753700 
γεννηθέντα την 23/04/1964 κάτοχο της αριθ. 1073782 
ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τελευταία γνωστή 
διεύθυνση διαμονής στην Αργυρούπολη, οδός Νίκης, αρ. 
7 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 
5.048.587,68 ευρώ, για διαπραχθείσα τελωνειακή παρά-
βαση, λαθρεμπορίας 11.070.000 τεμαχίων λαθραίων τσι-
γάρων, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε ημιτελή 
κατοικία στην περιοχή ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την 
οποία είχε νοικιάσει ο ανωτέρω. 

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ 
(2,4%) κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον 
κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην 226984/02.10.2017 πράξη (τροποποίηση Ο.Ε.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου) του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3579/11.10.2017 
(τ.Β΄), στη σελίδα 42836, στην Β στήλη, στον στίχο 25 εκ 
των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: 

«1) Τρείς (3) θέσεις κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικών
2) Μία (1) θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνικών
3) Μία (1) θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Δειγματολη-

πτών
4) Μία (1) θέση κατηγορίας κλάδου ΠΕ Νομικός Σύμ-

βουλος
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5) Μία (1) θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνίτες Υδραυ-
λικοί

6) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας κλάδου ΔΕ Καταμετρη-
τές - Υδρομετρητές»,

στο ορθό:
«1) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών
2) Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνικών

3) Μία (1) θέση ΔΕ Δειγματοληπτών
4) Μία (1) θέση ΠΕ Νομικός Σύμβουλος
5) Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
6) Δύο (2) θέσεις ΔΕ Καταμετρητές - Υδρομετρητές».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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*02038930611170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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