
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ατ-
τικής.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ΚΑΡΚΑΦΙΡΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ABDUL KHALIQ 
του Mohammad Aslam.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHMMAD 
SAEED του MUHMMAD YOQAB.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον  στον ALI RAZA 
του ATA UALLA.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HASSAN 
GHULAM του JAVED και της ASIA για τελωνειακή 
παράβαση. 

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) TOPUZ (ον) 
HAKAN του Halic και της Kamile για τελωνειακή 
παράβαση.

9 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOHAMMAD 
TAYYEB του MOHAMMAD LATIF και της KURSHEED 
ΒΙΒΙ για τελωνειακή παράβαση.

10 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MURTZA 
GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida Bibi 
για τελωνειακή παράβαση.

11 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MURTZA 
GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida Bibi 
για τελωνειακή παράβαση.

12 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOHAMMAD 
(επ) RAMZAN (όν) του SULTAN

13 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HUSSEIN 
BEDEWI του AQEEL.

14 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HASSAN 
GHULAM του JAVED.

15 Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 
απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιο-

τήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πρά-
ξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

16 Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 
«Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και οριστικοποίη-
ση του κόστους αυτής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 221954/Ζ1 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') 
«θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Το π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/15 (ΦΕΚ 116 Α'/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρι-
σμού».

12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

13. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

14. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

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

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') και 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

18. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

19. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

20 .Τη με αρ. 82/2017 απόφαση της 3ης/2017 συνεδρί-
ασης (ΑΔΑ:ΩΟ3ΚΩ10-Ξ9Λ) του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σερρών.

21. Την από 21-3-2017 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης το 2017 και 
για τα επόμενα έτη και για μία τουλάχιστον πενταετία.

22. Την από 4-1-2017 με ΑΔΑ:7ΤΟΣΩ10-ΞΩΕ και την 
από 4-1-2017 με ΑΔΑ:ΩΖΗΣΩ10-Ρ8Ψ απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης του Δήμου Σερρών.

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών ύψους (186,19Ε Χ 20 θέσεις X1 μήνα) 1.861,9 
ευρώ για το έτος 2017 και (186,19Ε Χ 20 θέσεις Χ12 μή-
νες) 44.685,6 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
πέντε οικονομικά έτη (ΚΑΕ 10.6041002 και 10.6051.003).

24. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ /121/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετο-
χής όλων των ειδικοτήτων στο δήμο Σερρών. Η πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φο-

ρέα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 
15/12/2017 και για μία πενταετία.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Σερρών .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 221959/Ζ1 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ατ-

τικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 
Α') «θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/15 (ΦΕΚ 116 Α'/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.
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11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρισμού».

12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

13. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

14. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

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

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') και 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') κοινές υπουργικές 
αποφάσεις 

18. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 

19. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων». 

20. Τη με αρ. 238/2017 απόφαση της 26ης/2017 συ-
νεδρίασης (ΑΔΑ:6ΣΥΡΟΡ05-4ΟΑ) και την 331/2017 από-
φαση της 33ης/2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής  
(ΑΔΑ:Ψ43ΔΟΡ05-Ι1Ι).

21. Τη 8146/04-08-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Αττικής για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης. 

22. Τη με Α.Α. 123/25-7-2017 (ΑΔΑ:Ψ10ΦΟΡ05-ΧΦΞ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής υπη-
ρεσίας του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής 
και την 330/2017 απόφαση της 33ης/2017 συνεδρίασης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Ειδικού Διαβαθμιδικού 
Συνδέσμου Αττικής (ΑΔΑ:Ψ10ΦΟΡ05-ΧΦΞ).

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής, ύψους 1.396,3 ευρώ 
για το έτος 2017 και 33.514,20 ευρώ (15X12X186,19) πε-
ρίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη 
(ΚΑΕ02.10.604102 και 02.1000.6054.02).

24. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/120/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δεκαπέντε (15) θέσεις πρακτικής άσκη-
σης φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμε-
τοχής όλων των ειδικοτήτων στον Ειδικό Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Αττικής. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται για ένα 
εξάμηνο αρχίζοντας από 15-12-2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(3)  
Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ΚΑΡΚΑΦΙΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου.

   Με την 282/2015/31-10-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 31-10-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελω-
νειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του 
ν. 2960/2001 στην ΚΑΡΚΑΦΙΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργί-
ου και της Αντωνίας, με ΑΦΜ 047001301, πρώην κάτοικο 
Θεσσαλονίκης, οδός Μητσαίων αρ. 4, και ήδη αγνώστου 
διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/16/1894963/29-09-2016 βεβαίωση του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους 
1.788,99 ευρώ. 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι   

(4)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον  ABDUL KHALIQ 

του Mohammad Aslam.

 Με την 315/2013/22-11-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 22-11-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελω-
νειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του 
ν. 2960/2001 στον ABDUL KHALIQ του Mohammad Aslam 
και της Shamshad BiBi, με ΑΦΜ 160929402 και Δελτίο 
Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού 373389/3-ε', πρώην 
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κάτοικο Κορδελιού Θεσσαλονίκης, οδός Αθανασίου 
Διάκου αρ. 14, και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπη-
ρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1507/16/1494175/
29-7-2016 βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι 

(5)    
Επιβολή πολλαπλού τέλους  στον MUHMMAD 

SAEED του MUHMMAD YOQAB. 

 Με την 337/2015/4-12-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 04-12-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνειακή πα-
ράβαση του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν. 2960/2001 
στον (επ) MUHMMAD (ον) SAEED του MUHMMAD YOQAB 
και της ARSHAD ΒΙΒΙ, με ΑΦΜ 165837975, με τελευταία 
δηλωθείσα κατοικία στα Τρίκαλα, οδός Αθαμανών αρ. 3, 
και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
1507/17/196139/30-01-2017 βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ευρώ). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι 

   (6) 
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον   στον ALI RAZA 

του ATA UALLA. 

 Με την 552/2015/22-11-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 22-11-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελω-
νειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του 
ν. 2960/2001 στον ALI RAZA του Ata Ualla και της Konsar, 
με ΑΦΜ 163795751 και με Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου 
Αλλοδαπού 140040, πρώην κάτοικο Σίνδου Θεσσαλο-
νίκης, οδός Παπανδρέου αρ. 8, και ήδη αγνώστου δια-
μονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

1511/14/2030032/28-11-2014 βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(7)   
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον  HASSAN 

GHULAM του JAVED και της ASIA για τελωνεια-

κή παράβαση.  

 Με την 395/2014/31-10-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε στις 31-10-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω 
νόμου, καταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση του άρ-
θρου 155 παρ. 1β και 2ζ του ν. 2960/2001 στον HASSAN 
GHULAM του JAVED και της ASIA, με Δελτίο Αιτήσαντος 
Ασύλου Αλλοδαπού 364479/5-δ', πρώην κάτοικο Θεσσα-
λονίκης, οδός Μοναστηρίου αρ. 81, και ήδη αγνώστου 
διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/16/1773181/13-09-2016 βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (2.447,25 ευρώ). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(8)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) TOPUZ (ον) 

HAKAN του Halic και της Kamile για τελωνειακή 

παράβαση .

 Με την 411/2013/13-07-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, κα-
ταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 
παρ. 1β και 2ζ του ν. 2960/2001, στον (επ) TOPUZ (ον) 
HAKAN του Halic και της Kamile, γεν. στις 10/10/1973 
στην Τουρκία, κάτοχο του υπ' αρ. U-05512013 διαβα-
τηρίου, εκδοθέντος την 01-11-2012 από τις τουρκικές 
αρχές, αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/15/1929402/23.10.2015 βεβαίωση του Αρχηγείου 
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της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος χιλίων πε-
ντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). 

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι-
ον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νικης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(9)  
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOHAMMAD 

TAYYEB του MOHAMMAD LATIF και της 

KURSHEED ΒΙΒΙ για τελωνειακή παράβαση. 

 Με την 71/2014/07-12-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε στις 07/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση 
του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν. 2960/2001 στον 
MOHAMMAD TAYYEB του MOHAMMAD LATIF και της 
KURSHEED ΒΙΒΙ με Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδα-
πού 360144/5-λ'/25-07-2015 και ΑΦΜ 156199717 πρώ-
ην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κάλβου αρ. 31, και ήδη 
αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 1507/15/1312118/22-07-2015 βεβαίωση 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέ-
λος ύψους χιλίων εννιακοσίων ένδεκα ευρώ και εξήντα 
τριών λεπτών (1.911,63). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

     (10) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MURTZA 

GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida 

Bibi για τελωνειακή παράβαση .

 Με την 178/2015/31-07-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε στις 31-07-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση 
του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν. 2960/2001 στον 
MURTZA GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida 
Bibi, με ΑΦΜ 160142236 και Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου 
Αλλοδαπού 121965/23.10.2013, πρώην κάτοικο Θεσ-
σαλονίκης, οδός Δάμωνος αρ. 3, και ήδη αγνώστου δι-
αμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/17/893354/04-05-2017 βεβαίωση του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

   (11)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MURTZA 

GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida 

Bibi για τελωνειακή παράβαση . 

 Με την 493/2014/22-11-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε στις 22-11-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση 
του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν. 2960/2001 στον 
MURTZA GHULAM του Shabbir Ahmad και της Hamida 
Bibi, με ΑΦΜ 160142236 και Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου 
Αλλοδαπού 121965/23.10.2013, πρώην κάτοικο Θεσ-
σαλονίκης, οδός Δάμωνος αρ. 3, και ήδη αγνώστου δι-
αμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/17/893354/04-05-2017 βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό - τέλος ύψους δύο 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (2.836,86). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(12)  
Επιβολή πολλαπλού τέλους  στον MOHAMMAD 

(επ) RAMZAN (ον) του SULTAN .

 Με την 100/2014/21-07-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 21-07-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνει-
ακή παράβαση του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν. 
2960/2001 στον MOHAMMAD (επ) RAMZAN (ον) του 
Sultan και της Sugra Bibi, με ΑΦΜ 153676059, πρώην κά-
τοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αναγεννήσεως αρ. 3, και ήδη 
αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 1507/16/1779376/14-09-2016 βεβαίω-
ση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό 
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τέλος ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα τριών λεπτών (2.636,73). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

    (13) 
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον  HUSSEIN 

BEDEWI του AQEEL .

 Με την 386/2014/31-10-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 31-10-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελω-
νειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του 
ν. 2960/2001 στον HUSSEIN BEDEWI του AQEEL και της 
NUSRAT, γεννηθέντα το έτος 1981 στο Πακιστάν, με τε-
λευταία δηλωθείσα κατοικία στο Κορδελιό Θεσσαλονί-
κης, επί της οδού Πάγκαλου αρ. 20, ήδη αγνώστου δια-
μονής για την υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/15/1929402/23-10-2015 βεβαίωση του αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ευρώ). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

   (14) 
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον  HASSAN 

GHULAM του JAVED. 

 Με την υπ’ αριθμ. 550/2014/31-10-2017 καταλογι-
στική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α' 
Τελωνείου Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 31-10-2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β 
και 2ζ του ν. 2960/2001 στον HASSAN GHULAM του 
JAVED και της ASIA, με Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλ-
λοδαπού 364479/5-δ', πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, 
οδός Μοναστηρίου αρ. 81, και ήδη αγνώστου διαμο-
νής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1507/16/1773181/13-09-2016 βεβαίωση του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό - τέλος ύψους 
δύο χιλιάδων σαράντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 
(2.040,93 ευρώ). 

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλο-
νίκης, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΔ οικ. 7787 (15)
Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 

απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιο-

τήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πρά-

ξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 παρ. 1 εδ. 

1γ., 160 παρ. 1 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 
ν. 4257/2014), παρ 2 εδ.α, 186, 282 και 283 του ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/ 
1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 
237/τ.Α'/ 27-12-2010).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

6. Τις αριθ. 17/14 και 24/14 αποφάσεις του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ροδόπης για την ανάδειξη νέων περιφε-
ρειακών αρχών και Επικύρωση εκλογών.

7. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

8. Την αριθμ. 18186/2-11-2016 απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία 
επικυρώθηκε η εκλογή Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

9. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύ-
ντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.
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11. Την αριθμ. Δ.Δ οικ 1323/20-3-2016 απόφαση περί 
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΦΕΚ 952/Β/2016), αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. Δ.Δ οικ 1323/20-3-2016 από-
φαση κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δράμας και 
μεταβιβάζουμε στον Χρήστο Γεωργιτσόπουλο, Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες του 
Άρθρου 1 της ως άνω απόφασης που αφορά στην Γενική 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών 
και Περιβάλλοντος, καθώς και την ευθύνη παρακολούθη-
σης, συντήρησης και ασφάλειας της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της ΠΕ Δράμας.

Μεταβιβάζουμε στον Χρήστο Λιθηρόπουλο, Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες του 
Άρθρου 2 της ως άνω απόφασης που αφορά στη Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και

α) την υπόδειξη υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Δράμας για την συμμετοχή τους σε επιτροπές, 
ομάδες εργασίας κ.λπ στις περιπτώσεις που αυτό δεν 
προβλέπεται ρητά από κείμενες διατάξεις και

β) την εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς ή 
εξωδίκως για ζητήματα που αφορούν αντικείμενα αρ-
μοδιότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας.

Μεταβιβάζουμε στον Χρήστο Γεωργιτσόπουλο, Περι-
φερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες 
του Άρθρου 3 της ως άνω απόφασης που αφορά στη 
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής.

Μεταβιβάζουμε στην Γεωργία Χειράκη Περιφερειακή 
Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες του Άρθρου 
4 της ως άνω απόφασης που αφορά στη Γενική Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης. 

Μεταβιβάζουμε στον Κωνσταντίνο Κινατζίδη Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες του 
Άρθρου 5 της ως άνω απόφασης που αφορά στη Γενική 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Μεταβιβάζουμε στον Κωνσταντίνο Κινατζίδη Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας τις αρμοδιότητες του 
Άρθρου 6 της ως άνω απόφασης που αφορά στη Γενική 
Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1323/30-3-2016 (ΦΕΚ 952 Β') 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 18 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

 (16)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-

ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 

«Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και οριστικοποί-

ηση του κόστους αυτής. 

 Με την με ΑΠ οικ. 72148/1613/Π12/5/00140Ε/ν. 3299/ 
04/15.12.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «Κ. 
ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αφορά στην «Επέκταση 
ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων» (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 
55.12) στη Μήθυμνα Λέσβου, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης οκτακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 
ευρώ και εξήντα λεπτών (802.410,60 €).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (441.325,83 €) που 
αποτελεί ποσοστό 55,00% επί του συνολικού κόστους 
της επένδυσης, ποσού 802.410,60 €.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδο-
μήντα οκτώ λεπτών (210.632,78 €) που αποτελεί ποσο-
στό 26,25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης 
802.410,60 €.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (150.451,99 €) που απο-
τελεί ποσοστό 18,75% του συνολικού ύψους της ενισχυ-
όμενης επένδυσης ποσού 802.410,60 €.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 28.10.2016

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της 
επιχορήγησης ποσού 218.060,91 € που προκύπτει μετά 
την αφαίρεση από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης 
441.325,83 € α) ποσού 220.662,92 € (α' δόση επιχορή-
γησης που έχει ήδη καταβληθεί) και β) ποσού 2.602,00 € 
που αποτελεί το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης 
λόγω ενίσχυσης του μεσομακροπρόθεσμου δανείου που 
έχει λάβει η επιχείρηση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
JΕRΕΜΙΕ.

• Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. οικ. 45473/1059/
6-09-2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
σύμφωνα με το άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθο-
ρισμός του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2921/τ.Β/
13-09-2016 και ΑΔΑ: 6Λ4Υ7ΛΩ-ΥΔΘ).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66736 Τεύχος Β’ 4740/29.12.2017
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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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