
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ. 7513/
ΔΣ 1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός επιπέδου γραμ-
ματικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγ-
γελματιών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας» 
(Β΄ 6010).

2 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

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

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ξενοφώ-
ντα Κοντιάδη, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Πάντει-
ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών.

5 Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης σχολής 
προπονητών καλαθοσφαίρισης Γ΄ κατηγορίας σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

6 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

7 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

8 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

9 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

10 Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-
βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 1) 
Σ.Ι. του Β., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι νομού 
Δωδεκανήσου και 2) Λιανό Πέτρο του Βασιλείου, 
νυν αγνώστου διαμονής.

11 Σύσταση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης Κα-
λαμπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης υπαγόμενων 
στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Τρικάλων.

12 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αμύ-
νταιου υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση 
e-ΕΦΚΑ Φλώρινας.

13 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 
για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Χελμού - 
Βουραϊκού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

14 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΦΠΒ/30339/982/31.03.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 340/ΑΔ. 2210 Σ.447 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ. 7513/

ΔΣ 1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός επιπέδου γραμ-

ματικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγ-

γελματιών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας» 

(Β΄ 6010).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 

«Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρή-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. 
079/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ. 7513/
ΔΣ 1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας

Η παρ. 15 του Τμήματος 3 του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία Φ.340/ΑΔ. 7513/ΔΣ 1328/29-12-2020 απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 6010), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«15. Μουσικός (ΟΜΟΣ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου τμήματος Μου-

σικών Σπουδών, με προσκόμιση του πτυχίου ειδίκευσης 
του προκηρυσσόμενου μουσικού οργάνου, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και πιστοποι-
ητικό φοίτησης δημοσίου ή ιδιωτικού Ωδείου τουλάχι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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στον Ανωτέρας Τάξης ή απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο 
Μουσικού Λυκείου με επιλογή στο μουσικό όργανο για 
το οποίο γίνεται ο διαγωνισμός, ή

γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και πιστοποι-
ητικό φοίτησης σε Φιλαρμονική Μπάντα τουλάχιστον 
επτά (7) ετών, που αντιστοιχεί στο προκηρυσσόμενο 
μουσικό όργανο.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Φ10/ 47185 /Δ1 (2)
    Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης. 

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του Κεφ. Β’ του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 με θέμα «Οργάνωση 
και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» 
(Α΄ 109).

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

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

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄33).

9. Το υπό στοιχεία Φ.2.4/2447/19-03-2021 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

10. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/1017/18-03-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

11. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/50/18-03-2021 έγγραφο του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης.

12. Το υπ’ αρ. 1/06-09-2018 πρακτικό του Σχολικού 
Συμβουλίου του 1ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης, 
με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.

13. Την υπ’ αρ. 158/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

14. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/202/36916/B1/01-04-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την μετονομασία από το σχολικό έτος 2020 - 2021 και 
εφεξής της παρακάτω σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης μετονομάζεται 
σε «Δημοτικό Σχολείο Άγιος Χρυσόστομος».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

Αριθμ. 47465/Ν1 (3)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
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3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ 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 άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 3324) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία 125460/Ν1/21-09-2020 (Β΄ 4281) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην 
Πεφάνη - Μακρή Χρυσάνθη.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-04-2021 απόφαση 
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
... του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33) και την 
υπό στοιχεία 37572/Γ1/2.4.2021 (ΥΟΔΔ 254) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 125460/Ν1/21.9.2020 
(Β΄ 4281) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου, ως προς την δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στην 
Πεφάνη - Μακρή Χρυσάνθη άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) 
αίθουσα διδασκαλίας , δυναμικότητας είκοσι τριών (23) 
νηπίων. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - KIDS 
R KIDS».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Χαρ. 
Τρικούπη 111, στην Κηφισιά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Αριθμ. Φ.146/47047/Z2 (4)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ξενοφώ-

ντα Κοντιάδη, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Πάντει-

ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-

στημών. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ... - Με-
ταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 148/07-09-2016 πράξη της Πρυτάνεως 
του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών (Γ΄ 1053) για την μετάκληση του Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας Ξενοφώντα Κοντιάδη, με γνωστικό αντικεί-
μενο «Οργάνωση του Κράτους και Θεσμοί Κοινωνικής 
Προστασίας», από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέση 
της ίδιας βαθμίδας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της 
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 
του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών.

3. Την υπ’ αρ. 1773/12-02-2021 αίτηση του Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας Ξενοφώντα Κοντιάδη για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου.
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4. Την απόφαση της από 03-03-2021 12ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της 
Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 
του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβο-
λή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της από 
19-02-2021 Συνέλευσης του Τομέα Διοικητικής Επιστή-
μης.

5. Το υπ’ αρ. 4915/07-04-2021 (Ο.Ε.) (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.42568/
Ζ2/13-04-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πάντειου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του 
Ξενοφώντα Κοντιάδη.

6. Το γεγονός ότι, με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ξενοφώντα Κοντιάδη του Ιωάννη - Παύλου, μέλους 
ΔΕΠ, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, από «Οργάνωση του Κράτους και 
Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας» σε «Δημόσιο Δίκαιο και 
Κοινωνική Διοίκηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 179914 (5)
      Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης σχολής 

προπονητών καλαθοσφαίρισης Γ΄ κατηγορίας 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 109 του του ν. 4622/2019 « Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

2. β) Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 78 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Τ., αναμόρφωση 
Οργανισμού το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163).

3. γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

4. Το υπ΄ αρ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού προς  την Ελληνική Ομοσπονδία 
Γυμναστικής.

5. Το υπ’ αρ. εισερχ: 108551/17-3-2021 έγγραφο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

6. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στα αθλήματα.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/87740/3415/1659/559/18.2.2020 (Β΄ 880) 
απόφαση, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του 
διαστήματος λειτουργίας της σχολής προπονητών Γ΄ κα-
τηγορίας καλαθοσφαίρισης που λειτουργεί στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, η οποία ορίζεται στις 
31/12/2021. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνησεως.

Μαρούσι, 21 Απριλίου 2021

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ι

(6)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 290-20/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ.  
1507/19/497732/07-03-19 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσω-
πικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, 
Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακο-
σίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(1.851,75 €) και πολλαπλά τέλη ύψους πέντε χιλιάδων πε-
ντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 
(5.555,25 €), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτι-
μολογημένα με την υπ’ αρ. 324/19-01-2015 διασάφηση 
της υπηρεσίας.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α' Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
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(7)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 255-46/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 1507/19/497732/07-03-19 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτών (3.489,28 €) και πολλαπλά τέλη ύψους δέκα 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
τεσσάρων λεπτών (10.467,84 €), για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής εμπορευμάτων που 
είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 9992/
06-10-2014 διασάφηση της υπηρεσίας.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(8)
    Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

  Με την υπ’ αρ. 256-45/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένεντυ 
172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
1507/19/497732/07-03-19 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., προσω-
πικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα πρόσωπα, 
Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(2.840,67 €) και πολλαπλά τέλη ύψους οκτώ χιλιάδων πε-
ντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενός λεπτού (8.522,01 €), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 

εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 10206/13-10-2014 διασάφηση της υπηρεσίας.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(9)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

    Με την υπ’ αρ. 266-54/2017/11-02-2021 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε την 11-02-2021, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του 
άρθροτ 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του MONSI AKKIL ALI του RAIHAN και 
της Haju, με ΑΦΜ 123058627 γεν. το έτος 01-01-1964 
στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων Κένε-
ντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 1507/19/497732/07-03-19 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζόμενα 
πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων δεκατριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(4.013,04 €) και πολλαπλά τέλη ύψους δώδεκα χιλιάδων 
τριάντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (12.039,12 €), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 11368/12-11-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
του Α’ Τελωνείου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
Ι

(10)
    Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-

βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνεια-

κή παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 

1) Σ.Ι. του Β., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι νο-

μού Δωδεκανήσου και 2) Λιανό Πέτρο του Βασι-

λείου, νυν αγνώστου διαμονής. 

   Δυνάμει της υπ’ αρ. 42/23-04-2021 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Ρόδου που εκδόθηκε στις 23-04-2021 σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 53, της παρ. 1 του άρθρου 106, 
της παρ. 2 του άρθρου 119, της παρ. 2 του άρθρου 142, 
της παρ. 1 του άρθρου 150 και του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, επιβλήθηκαν 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, σε βάρος των 1) Σ.Ι. 
του Β., κατοίκου γνωστής διαμονής, ήτοι νομού Δωδε-
κανήσου και 2) Λιανού Πέτρου του Βασιλείου και της 
Άννας, πρώην κατοίκου Πατρίδας Ημαθίας με Α.Υ.Μ. 
076787853 και Α.Δ.Σ. ΑΜ394765, εκδοθέντος την 
18-02-2014 από το Σ.Α. Κοζάνης, νυν προσώπου αγνώ-
στου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
καπνικών της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρ-
θρου 142 και της περ. β΄ της παρ.1 και των περ. α΄ και ζ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 [και συγκε-
κριμένα συνολικής ποσότητας ενός κιλού και εξακοσίων 
ογδόνταντα γραμμαρίων (1,68 κιλά) χύμα καπνού, χωρίς 
την προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο 
νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να 
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και 
διαδικασίες] διαφυγούσες δασμοφορολογικές επιβαρύν-
σεις συνολικού ύψους τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ 
και εξήντα δύο λεπτών (363,62 €) και πολλαπλά τέλη 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001. 

Το ανωτέρω ποσό πολλαπλών τελών επιμερίζεται ανά-
λογα με το ποσοστό ευθύνης καθενός, ήτοι κατά ποσο-
στό ½ για τον καθένα, που αντιστοιχεί σε ποσό επτα-
κοσίων πενήντα ευρώ (750 €). Επί του ανωτέρω ποσού 
των πολλαπλών τελών υπολογίζονται αναλογικά τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρ-
θρα 66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής  Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου κ.α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΡΑ
Ι

Αριθμ. 15066 (11)
    Σύσταση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης Κα-

λαμπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης υπαγόμενων 

στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Τρικάλων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 

συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου 
35 αυτού.

2) Την υπ’ αρ. 17391/9.4.2021 (Β΄ 1485) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την 
οποία συστάθηκε η Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Τρικάλων.

3) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων 
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

4) Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης στην 
Καλαμπάκα, στη Φαρκαδόνα και στην Πύλη υπαγόμενων 
στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Τρικάλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 149826 (12)
    Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αμύ-

νταιου υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση 

e-ΕΦΚΑ Φλώρινας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου 
35 αυτού.

2) Την υπ’ αρ. 17391/9.4.2021 (Β΄ 1485) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την 
οποία συστάθηκε η Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Φλώρινας.

3) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων 
της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

4) Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
Αμύνταιο υπαγόμενο στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ 
Φλώρινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Aριθμ. απόφ. 4/6η (13)

    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 

για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Χελ-

μού - Βουραϊκού. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αρ. 2/840/0022 (Β΄ 37/2013) κοινή υπουργική 

απόφαση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60413/1578/2.7.2019 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού  Λει-
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού» (Β΄ 2824).

4. Τις διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25).

5. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92) 
και συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 43 αυτού.

6. Την υπ΄ αρ. 204.5/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ6046Ψ844-
ΦΔΗ) απόφαση του Δ.Σ. του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Έγκρι-
ση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου ’’ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΩΝ’’ για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 
7.697.743,36 € για την υλοποίηση του».

7. Την υπ' αρ. 754/09-02-2021 (ΑΔΑ : ΨΩ5Τ46Ψ844-058) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «Έγκριση του Χρηματοδο-
τικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ’’ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’’ για το 
έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 7.697.743,36 € 
για την υλοποίηση του».

8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα 
οικ. έτους 2021 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/29-12-2020 
υπουργική απόφαση (Β΄ 5951)

και ότι, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, ο Φορέας Διαχείρι-
σης Χελμού - Βουραϊκού δύναται να λειτουργεί είτε όλες 
τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράω-
ρη βάση για το έτος 2021, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για 
την ομαλή υλοποίηση των δράσεων του Φορέα Διαχείρι-
σης και σύμφωνα με τα διευρυμένα όρια της χωρικής του 
αρμοδιότητας βάσει του ν. 4519/2018 για τους «Φορείς 
Διαχείρισης ΠΠ και άλλες διατάξεις», αποφασίζει:

Εγκρίνεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για τους 
υπαλλήλους του ΦΔ που ανήκουν στα ακόλουθα τμή-
ματα για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 
31/10/2021:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
(ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Τμήμα 
Διαχείρισης 

και 
Προστασίας 

Περιβάλλοντος

Εποπτείας/
Φύλαξης 5

384 
ανθρωπο-

ώρες

Α. Πληροφόρηση 
Β. Διαχείριση Π.Π. 2

160 
ανθρωπο-

ώρες

ΣΥΝΟΛΟ
544 

ανθρωπο-
ώρες

Για το τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλο-
ντος - Εποπτείας/Φύλαξης (προς συμπλήρωση ωραρίου):

Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χα-
ρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό. Πρόθεση 
του Φορέα Διαχείρισης είναι να επιδεικνύει καθημερινά 
(εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρουσία του στο πεδίο, 
ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να αποτρέπονται 
παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Το εν λόγω 
προσωπικό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Φύλαξης 
του Φορέα Διαχείρισης, εργάζεται όταν οι περιστάσεις 
το απαιτούν ακόμα και νύχτα (π.χ. αυξημένος κίνδυνος 
πυρκαγιών), κάτω από δύσκολες κλιματικές  συνθήκες 
αντιμετωπίζοντας αυξημένους κινδύνους. Παράλληλα, η 
πλειονότητα των παράνομων δραστηριοτήτων (λαθρο-
θηρία, λαθραλιεία, λαθροϋλοτομία, ρίψη μπαζών, κ.α.) 
διενεργείται τις νυχτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα 
και τις Αργίες. Επίσης, οι φύλακες εκτελούν νυχτερινή 
περιπολία με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο φύλαξης, σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται κατόπιν σχετικής εντολής 
Πρόεδρου ή Δ.Σ.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται για το διάστημα από 
01/06/2021 έως και 31/10/2021:

24 Κυριακές ή αργίες, 2 άτομα κάθε Κυριακή σε κάθε 
περιπολία επί 8 ώρες = 384 ώρες.

Σύνολο = 384 ανθρωποώρες 
Δαπάνη = 1.200,00 €

Για το τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλο-
ντος - Α. Πληροφόρηση - Β. Διαχείριση Π.Π. (προς συ-
μπλήρωση ωραρίου):

Α. Κύριος ρόλος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να 
λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανά-
δειξη του Εθνικού Πάρκου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με την προσέλκυση επισκεπτών. Η κύρια ομάδα 
επισκεπτών είναι ομάδες μαθητών από Σχολεία Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας, είτε σε συ-
νεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, είτε αυτόνομα. 
Μέσα από την παροχή πληροφοριών για τα οικολογικά 
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στοιχεία της περιοχής στοχεύει στην κατανόηση της αλ-
ληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος 
και κατ' επέκταση, στην αναγνώριση της κοινωνικής και 
οικονομικής σημασίας της περιοχής. Για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις τις 
αργίες - εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές σε οργανωμέ-
νες ομάδες όλων των ηλικιών αλλά και σε μεμονωμένους 
επισκέπτες στο χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης.

Β. Το επιστημονικό προσωπικό (2 άτομα) του Φορέα 
Διαχείρισης, στο πλαίσιο παρακολούθησης της κατάστα-
σης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήμα-
τος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, των ειδών χλωρίδας και πα-
νίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, IV, και V της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ καθώς και των ειδών της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, θα 
βρίσκεται στο πεδίο, προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας. Τα άτομα που ασχολούνται 
στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 
πρέπει να βρίσκονται στο πεδίο συνεχόμενες ημέρες 
οπότε δεν μπορεί να διακόπτεται το πρόγραμμα τα Σαβ-
βατοκύριακα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται για το διάστημα από 
01/06/2021 έως και 31/10/2021:

10 ημέρες Κυριακές-αργίες-εξαιρέσιμες ημέρες (προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας) 
* 2 άτομα * 8 ώρες = 160 ώρες.

Σύνολο = 160 ανθρωποώρες
Δαπάνη = 700,00 €
Το σύνολο της πάσης φύσεως υπερωριακής απασχό-

λησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Χελ-
μού-Βουραϊκού ανέρχεται σε 544 ανθρωποώρες για το 
χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 31/10/2021 
συνολικής δαπάνης ύψους € 1.900,00, η οποία έχει προ-
βλεφθεί στις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού του ΦΟΡΕΑ για το έτος 2021 (ΚΩΔ. 60.00 Αμοιβές 
έμμισθου προσωπικού).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλάβρυτα, 8 Απριλίου 2021

  Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
    Στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982/31.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1375) αντικαθίσταται το εσφαλμένο Παράρτημα Β στις 
σελίδες 16693, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698, 16699 με το ορθό.
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  (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).    
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*02019151305210016*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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