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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53934/3655 (1)
 Οργάνωση Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 τουν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).
β) Του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169).
γ) Του άρθρου 6 παρ. 1γ, 4 και 5 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 

Α΄ 232).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπο−
λογιστεί, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της οργάνωσης, της λειτουργίας, των αρ−
μοδιοτήτων και της στελέχωσης της Ειδικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διάρθρωση

Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργα−
νισμών (στο εξής ΕΓΔΕΚΟ) συγκροτείται από τα ακόλουθα 
Τμήματα και αυτοτελή γραφεία:

1. Τμήμα Συντονισμού
2. Τμήμα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
3. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
4. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

1. Οι αρμοδιότητες της ΕΓΔΕΚΟ κατανέμονται μεταξύ των 
Τμημάτων και των Γραφείων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Συντονισμού:
− Μελέτη και επεξεργασία, σε συνεργασία με τα υπό−

λοιπα τμήματα της Γραμματείας και τις συνεπικουρούσες 
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διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
των υποβαλλόμενων στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής 
Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕ−
ΔΕΚΟ) θεμάτων.

− Συγκέντρωση, επεξεργασία και παρακολούθηση των 
απαιτούμενων δεδομένων για τη λειτουργική αναδιάρ−
θρωση των ΔΕΚΟ, στα πλαίσια της εφαρμογής του ν. 
3429/2005.

− Συντονισμός των ενεργειών για τη προώθηση, μελέτη 
και επεξεργασία των υποβαλλόμενων από τις ΔΕΚΟ αιτη−
μάτων για έγκριση:

• λήψης δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπι−
στωτικά ιδρύματα,

• παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
τη λήψη δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπι−
στωτικά ιδρύματα,

• πραγματοποίησης προσλήψεων, για κάλυψη αναγκών 
σε προσωπικό,

• αναπροσαρμογών στην τιμολογιακή τους πολιτική.
− Οργάνωση και συντονισμός της διαδικασίας για την 

έκδοση και δημοσίευση των προβλεπόμενων από τις ρυθ−
μίσεις του ν. 3429/2005 διυπουργικών αποφάσεων.

− Οργάνωση των διαδικασιών για τη συγκρότηση υποε−
πιτροπών υποβοήθησης του έργου της Διυπουργικής Επι−
τροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Β) Tμήμα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης.

− Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία χρηματοοικονομικών 
και λογιστικών δεδομένων των εποπτευόμενων ΔΕΚΟ.

− Επεξεργασία, αξιολόγηση και παρακολούθηση των υπο−
βαλλόμενων από τις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ επιχειρησιακών 
και στρατηγικών σχεδίων και υποβολή προτάσεων για την 
έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρησή τους.

− Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και μελετών, 
για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΔΕΚΟ.

− Σχεδιασμός και εφαρμογή των Λιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ.

− Συμμετοχή στην εκπόνηση Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος στις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
− Παρακολούθηση εφαρμογής του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου από τις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ.
− Υποβολή γνωμοδοτήσεων επί αναφυόμενων νομικών 

ζητημάτων, στα πλαίσια της λειτουργίας των εποπτευό−
μενων ΔΕΚΟ.

− Υποβολή γνωμοδοτήσεων για προτεινόμενες νομο−
θετικές ρυθμίσεις, σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής 
Γραμματείας.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραυματειακής Υποστήριξης:
Γραμματειακή υποστήριξη Ειδικού Γραμματέα.
− Οργάνωση και τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Αρ−

χείου της Ειδικής Γραμματείας.
− Διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλο−

γραφίας εσωτερικού και εξωτερικού και του λοιπού έντυ−
που υλικού.

− Διεκπεραίωση των επικοινωνιών της Ειδικής Γραμμα−
τείας.

− Υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με 
την Ειδική Γραμματεία.

− Γραμματειακή υποστήριξη των υπολοίπων Τμημάτων 
της Ειδικής Γραμματείας.

2. Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της ΕΓΔΕΚΟ, 
όπως καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, είναι ενδεικτι−
κές και περιλαμβάνεται σε αυτές και κάθε άλλη αρμοδιότη−
τα που δεν αναφέρεται ρητά αλλά εμπίπτει στην αποστολή 
και στους σκοπούς της κάθε οργανικής μονάδας.

Αρθρο 3
Αριθμός προσωπικού και προσόντα

1. Ο αριθμός του προσωπικού της ΕΓΔΕΚΟ ορίζεται στα 
είκοσι τέσσερα (24) άτομα που ενδεικτικά κατανέμονται 
στις μονάδες της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Συντονισμού
Στελέχη τμήματος: άτομα πέντε (5)
Τα στελέχη του Τμήματος Συντονισμού πρέπει να διαθέ−

τουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ−ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 
της αλλοδαπής, να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσ−
σας και να γνωρίζουν με επάρκεια τη χρήση Η/Υ.

β) Τμήμα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρησιακού 
σχεδιασμού και παρακολούθησης

Στελέχη τμήματος: άτομα έντεκα (11)
Τα στελέχη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και παρακολούθησης πρέπει 
να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότι−
μου της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές 
αντικείμενο με μονοετή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, ή 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλο−
δαπής και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο με διετή εμπειρία 
σε αντίστοιχες θέσεις, ή πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οικονομικής κατεύθυνσης, πανεπιστημιακού ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με τουλάχιστον τε−
τραετή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση Η/Υ.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Άτομα τέσσερα (4), με πτυχίο νομικής
Τα στελέχη του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήρι−

ξης πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νομικής πανεπιστημιακού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, να δι−
αθέτουν, τουλάχιστον, τριετή εμπειρία, να έχουν πολύ καλή 
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και να γνωρίζουν επαρκώς 
τη χρήση Η/Υ.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Στε−
λέχη: άτομα (4)

Τα στελέχη του γραφείου πρέπει να διαθέτουν πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ−ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισό−
τιμο της αλλοδαπής ή απολυτήριο τίτλο, δίπλωμα ή πτυ−
χίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής και να αποδεικνύουν καλή γνώση χρήσης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου. Οι κάτοχοι τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
πρέπει να αποδεικνύουν και τριετή, τουλάχιστον, συναφή 
εμπειρία.

2. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΓΔΕΚΟ μπορεί να 
επαναπροσδιορίζονται χωρίς αύξηση του συνολικού προ−
σωπικού της και να ανακατανέμονται στις μονάδες της, 
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της, με απόφαση 
του Ειδικού Γραμματέα.

3. Με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα επιλέγονται οι 
υπεύθυνοι των τμημάτων και των γραφείων μεταξύ των 
στελεχών της ΕΓΔΕΚΟ.

4. Ως προς τη διαδικασία της στελέχωσης των Τμημά−
των της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 
4 ν. 3483/2006, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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(2)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύνσε−

ων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3,31,53−56,62−64,79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ 
και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑ−
ΚΗ του ΑΝΤΩΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, κάτοχο του υπ’ 
αριθμ. 757093/7.9.2000 Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού του 
Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών, του υπ’ αρ. C186337/16.9.1988 
διαβατηρίου Κυπριακών Αρχών, με ΑΦΜ 116900282, με δη−
λωθείσα διεύθυνση Αχαρνών 340, Αθήνα, και ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων 
αρχών, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«BALDACCI ΕΠΕ» με αντικείμενο εργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑ−
ΓΩΓΕΣ−ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ−ΤΡΟΦΙΜΩΝ−ΠΟΤΩΝ−ΣΙΔΗΡΟΥ−ΗΛΕΚ. 
ΕΙΔΩΝ με έδρα Καλύμνου 4, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής και 
ΑΦΜ 099549952 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, δε−
καεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68). Η εταιρεία με την επωνυμία 
«BALDACCI ΕΠΕ» της οποίας ο άρτι προαναφερόμενος είναι 
διαχειριστής κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την 
καταβολή του ποσού αυτού.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους 
καταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Αντωνίου Χριστάκη, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές επι−
βαρύνσεις που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). 
Η εταιρεία με την επωνυμία «BALDACCI ΕΠΕ» κηρύσσεται 
αστικώς συνυπεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του 
ποσού αυτού.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

(3)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύνσε−

ων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 

Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΘΕΚΛΑΣ, κάτοχο του υπ’ 
αρ. 4000/3/5281/19.9.2000 Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού 
του Α.Τ. Άνω Πόλης Θεσ/νίκης, κυπριακής υπηκοότητας, με 
ΑΦΜ 112737888, με δηλωθείσα διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 141, 
Θεσσαλονίκη, και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις 
οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, μέλος της εταιρεί−
ας «BALDACCI ΕΠΕ» με αντικείμενο εργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ−ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ−ΤΡΟΦΙΜΩΝ−ΠΟΤΩΝ−ΣΙΔΗΡΟΥ−
ΗΛΕΚ. ΕΙΔΩΝ με έδρα Καλύμνου 4, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής 
και ΑΦΜ 099549952 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, 
δεκατρείς χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά 
(13049,12), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους 
καταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Αγαθαγγέλου Άγγε−
λο του Χριστάκη, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν, ήτοι σαράντα 
τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά 
λεπτά (43497,07).

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83 € και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

(4)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν−

σεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
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τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στους α) ΘΕΟΔΟΥ−
ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ, κάτοχο του υπ’ αρ. Β362144 
διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας, με δηλωθείσα δι−
εύθυνση Πατησίων 60 Αθήνα και ήδη αγνώστου διαμονής 
σύμφωνα με τα οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, ΑΦΜ 
111529358, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙ−
ΟΥ», με έδρα Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, διεύθυνση φορο−
λογικής αποθήκης: θέση Σιντριβάνι, Ασπρόπυργος Αττικής, 
με ΑΦΜ 0945507529, αρμοδιότητας της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, 
δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68) πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Η εται−
ρεία ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, της οποίας κατά το επίδικο χρονικό 
διάστημα ο ανωτέρω ήταν Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 
κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του 
ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως, β) ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΡΟΓΗΡΟ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, κάτοχο του υπ’ 
αρ. ΔΤ 739156 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’ 
αρ. Γ228543 ΔΑΤ, ΑΦΜ 111528478, κυπριακής καταγωγής 
και υπηκοότητας, με δηλωθείσα διεύθυνση Τήνου 19, Κυ−
ψέλη Αττικής ή Σ. Καράγιωργα 96, Γλυφάδα Αττικής, και 
ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα οικεία έγγραφα 
των αρμοδίων αρχών, μέλος της εταιρείας ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, 
δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68) πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Η εταιρεία 
ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, της οποίας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα 
ο ανωτέρω ήταν μέλος, κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη 
για την καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως, 
γ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ, κατόχου του υπ’ αρ. 
737275 Δ.Τ. Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’αρ. 
C154822 διαβατηρίου Κυπριακών Αρχών, κυπριακής κατα−
γωγής και υπηκοότητας με δηλωθείσα διεύθυνση Κ. Λα−
χανά 3 Κάτω Πατήσια Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής 
σύμφωνα με τα οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, ΑΦΜ 
100878958, μέλος της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, δεκαεννέα χιλιάδες 
πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 
(19573,68), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Η εταιρεία ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, της 
οποίας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ο ανωτέρω ήταν 
μέλος, κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή 
του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ευθύνονται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρεμπο−
ρίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους Θεοδού−
λου Άγγελο, Χατζηκυπριανού Ρογήρο και Νικολάου Ιάκωβο 
εκ των καταλογιζομένων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
εις έκαστον εξ’ αυτών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια 
ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). Η εταιρεία 
με την επωνυμία ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ κηρύσσεται αστικώς συνυ−
πεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του ποσού αυτού. 
Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν−

σεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
του ν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ 
και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩ−
ΒΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ, κατόχου του υπ’ αρ. 737275 Δ.Τ. Τμήματος 
Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’αρ. C154822 διαβατηρίου 
Κυπριακών Αρχών, κυπριακής καταγωγής και υπηκοότη−
τας με δηλωθείσα διεύθυνση Κ. Λαχανά 3 Κάτω Πατήσια 
Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οι−
κείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, ΑΦΜ 100875958 
μέλος της εταιρείας «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ», με 
έδρα Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, διεύθυνση φορολογικής 
αποθήκης: θέση Σιντριβάνι, Ασπρόπυργος Αττικής, με ΑΦΜ 
0945507529, αρμοδιότητας της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, δεκαεν−
νέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτά (19573,68), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Η εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» της οποίας ο άρτι προανα−
φερόμενος είναι μέλος κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη 
για την καταβολή του ποσού αυτού.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους κα−
ταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Χατζηκυπριανού Ρογή−
ρο, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» κηρύσσεται 
αστικώς συνυπεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του 
ποσού αυτού.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

 Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

 (6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύνσε−

ων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
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Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ, κάτοχο του υπ’ αρ. Β362144 δι−
αβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας, με δηλωθείσα διεύ−
θυνση Πατησίων 60 Αθήνα και ήδη αγνώστου διαμονής 
σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, 
ΑΦΜ 111529358, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ», με έδρα Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, διεύθυνση 
φορολογικής αποθήκης: θέση Σιντριβάνι, Ασπρόπυργος 
Αττικής, με ΑΦΜ 0945507529, αρμοδιότητας της ΔΟΥ ΦΑΕ 
Πειραιά, δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία 
ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» της οποίας ο 
άρτι προαναφερόμενος είναι πρόεδρος και δ/νων σύμβου−
λος κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή 
του ποσού αυτού.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρεμπο−
ρίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους καταλο−
γιζόμενους, συνεπώς και στον Θεοδούλου Άγγελο, αλληλεγ−
γύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια 
ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). Η εταιρεία 
με την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» κηρύσσεται αστικώς συνυ−
πεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του ποσού αυτού.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν−

σεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 

τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ 
και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΡΟΓΗΡΟ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, κάτοχο του υπ’ 
αρ. ΔΤ 739156 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’ 
αρ. Γ228543 ΔΑΤ, ΑΦΜ 111528478, κυπριακής καταγωγής και 
υπηκοότητας, με δηλωθείσα διεύθυνση Τήνου 19, Κυψέλη 
Αττικής ή Σ. Καράγιωργα 96, Γλυφάδα Αττικής, και ήδη 
αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των 
αρμοδίων αρχών, μέλος της εταιρείας «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ», με έδρα Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, διεύ−
θυνση φορολογικής αποθήκης: θέση Σιντριβάνι, Ασπρόπυρ−
γος Αττικής, με ΑΦΜ 0945507529, αρμοδιότητας της ΔΟΥ 
ΦΑΕ Πειραιά, δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα 
τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68), πλέον ΤΧ και 
ΟΓΑ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» της οποίας 
ο άρτι προαναφερόμενος είναι μέλος κηρύσσεται αστικώς 
συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυτού.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους κα−
ταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Χατζηκυπριανού Ρογή−
ρο, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» κηρύσσεται 
αστικώς συνυπεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του 
ποσού αυτού.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν−

σεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 18/2004/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα−
λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 
1−3,31,53−56,62−64,79−81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 
150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα ως και τις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. 
και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. αρ. 2, Π, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 
τουν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση 10.760 φιαλών αλ−
κοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι 
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά 
των καθ’ ων πολλαπλούν τέλος εκατόν τριάντα χιλιάδων 
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τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 
(130491,21), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην 
ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστηκαν στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙ−
ΣΤΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, κάτοχο του 
υπ’ αριθμ. 757093/7.9.2000 Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδα−
πού του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών, του υπ’ αριθμ. C 
186337/16.9.1988 διαβατηρίου Κυπριακών Αρχών, με ΑΦΜ 
116900282, με δηλωθείσα διεύθυνση Αχαρνών 340, Αθή−
να, και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες 
βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, διαχειριστή και νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας «BALDACCI ΕΠΕ» με αντικείμενο 
εργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ−ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ−ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ−ΠΟΤΩΝ−ΣΙΔΗΡΟΥ−ΗΛΕΚ. ΕΙΔΩΝ με έδρα Καλύμνου 4, 
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής και ΑΦΜ 099549952 αρμοδιότητας 
ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδο−
μήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (19573,68), πλέον 
ΤΧ και ΟΓΑ. Η εταιρεία με την επωνυμία «BALDACCI ΕΠΕ» 
της οποίας ο άρτι προαναφερόμενος είναι διαχειριστής 
κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του 
ποσού αυτού.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι−
ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και 
η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.

Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους 
καταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Αντωνίου Χριστάκη, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές επι−
βαρύνσεις που αναλογούν, ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (43497,07). 
Η εταιρεία με την επωνυμία «BALDACCI ΕΠΕ» κηρύσσεται 
αστικώς συνυπεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του 
ποσού αυτού.

Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα 
χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλο−
γούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1091,38 € και ως και 
ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 21,83€ και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 4,37 €.

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 20600 (9)
    Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 32/2006 απόφασης του Διοικη−

τικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμ−
μάτων Π.Σ. Βόλου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Περί διοίκησης, οργά−

νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας».
β) Το υπ’ αριθμ. 973/4.12.2006 έγγραφο του Συνδέσμου 

Διαθέσεως Απορριμμάτων Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Βόλου, με το οποίο έχει υποβληθεί η αναφερόμενη στο 
θέμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναπρο−
σαρμογής (αύξησης) του τέλους χρήσης του ΧΥΤΑ για τα 
δύο ιδρυτικά μέλη.

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 176,177 και 206 παρ.6 του π.δ. 
410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

δ) Την υπ’ αριθμ. 161238/1.5.2001 απόφαση του Γεν.Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, (ΦΕΚ Β/597/2001) «Παροχή 
εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων στον Προϊστά−
μενο Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας», απο−
φασίζουμε:

Θεωρούμε ότι είναι νόμιμη η υπ’ αριθμ. 32/2006 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαθέσεως 
Απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, 
περί αναπροσαρμογής (αύξησης) του τέλους χρήσης του 
ΧΥΤΑ για τα ιδρυτικά μέλη (Δήμοι Βόλου καιν. Ιωνίας), για 
το έτος 2007, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

α) Δήμος Βόλου: 4,57 € ανά τόννο
β) Δήμος Ν. Ιωνίας: 4,57 € ανά τόννο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2006

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. Δ. Διοικ. 2582 (10)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις 

εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των 
εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσω−
πικό της Πλωτής Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας για το 
έτος 2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομ/κης Αυτ/

σης (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1996).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθο−

λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23.12.2003), όπως τροποποιήθηκαν 
με όμοιες των παρ.2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 
(ΦΕΚ 137/τ. Α΄/2004) και της παρ.3 του άρθρου 9 του
ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 215/
τ.Β΄/5.2.2004).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999).

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Λευκάδας, όπως τροποποι−
ήθηκε, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ισχύει (ΦΕΚ 
1747/Β΄/2001).

6. Την υπ’ αριθμ. 3131/2/27/92/23.12.1992 (ΦΕΚ 37/τ.Β΄/3.2.1993) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λι−
μένα Λευκάδας περί κίνησης και λειτουργίας της Πλωτής 
Γέφυρας Λευκάδας».

7. Το υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Υ. 3660/27.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Λευκάδας, με το οποίο αιτείται 
την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
για το προσωπικό της πλωτής Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας 
και συγκεκριμένα για πέντε (5) υπαλλήλους.

8. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λευκάδας που απα−
σχολούνται στην Πλωτή Γέφυρα του Δίαυλου Λευκάδας, 
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη επί 
εικοσιτετραώρου (24ωρου) βάσεως λειτουργία της Πλωτής 
Γέφυρας η οποία συνδέει το Νομό μας με την Ηπειρωτική 
Ελλάδα.

9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Λευκάδας, τρέ−
χοντος έτους, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία καθώς και εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων συνολικά 7563 
ωρών (2500 ώρες υπερωρίας και 5063 ώρες προς συμπλή−
ρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ υπέρβαση αυ−
τής) για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ν.Α. Λευκάδας, που απασχολείται στην πλωτή Γέφυρα του 
Δίαυλου Λευκάδας, για το έτος 2007 και συγκεκριμένα για 
πέντε (5) συνολικά υπαλλήλους (τέσσερις (4) υπαλλήλους 
κλάδου ΤΕ και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ).

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση 
ανέρχεται σε 36.434,00 ΕΥΡΩ. θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Φορέα 310 ΚΑΕ 0511 και 0512 του εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και έχει 
προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση.

Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 7563 ωρών σε 
κάθε απασχολούμενο υπάλληλο καθώς και η βεβαίωση της 
παρασχεθείσης εργασίας από αυτούς θα γίνει με απόφαση 
του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. 
Λευκάδας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα πριν 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 8 Ιανουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

F
Aριθμ. Πράξης ΣΤ΄/512 (11)
      Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−

ματικής Κατάρτισης στην ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 

τουν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄ ) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της με αρ. Ζ/3378/93 
(ΦΕΚ 356 τ. Β΄), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/ τ. Β΄/22.8.1996).

3. Τη με υπ’ αριθμ. ΣΤ/30536/15.11.2006 αίτηση χορήγησης 
Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

4. Την απόφαση επί του θέματος 8α της συνεδρίασης 
44/27.12.2006 του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

Την έγκριση του αιτήματος του φυσικού προσώπου ΜΠΕΛ−
ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙ−
ΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την 
επωνυμία «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» και χορήγηση του δικαιώματος 
χρήσης της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝ.».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

F
Aριθμ. Πράξης ΣΤ΄/510 (12)
     Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−

ματικής Κατάρτισης στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου «ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 

τουν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄ ) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της με υπ’ αριθμ. 
Ζ/3378/93 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄), απόφασης του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και 
διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιν−
στιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/τ. Β΄/22.8.1996).

3. Τη με υπ’ αριθμ. ΣΤ/32829/8.12.2006 αίτηση χορήγησης 
Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. 44/27.12.2006 απόφαση επί του θέματος 
8γ της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

Την έγκριση του αιτήματος του νομικού προσώπου Ιδι−
ωτικού Δικαίου με εκπρόσωπο την ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επωνυμία «Ιδιωτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και χορήγηση του δικαιώματος 
χρήσης της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

F
Aριθμ. Πράξης ΣΤ΄/511 (13)
     Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ−

γελματικής Κατάρτισης στην ΕΛΕΝΗ ΧΥΜΟΥ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 

τουν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της με υπ’ αριθμ. 
Ζ/3378/93 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄), απόφασης του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και 
διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιν−
στιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/ τ. Β΄/22.8.1996).

3. Τη με υπ’ αριθμ. ΣΤ΄/31713/28.11.2006 αίτηση χορήγησης 
Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
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4. Την υπ’ αριθμ. 44/27.12.2006 απόφαση επί του θέματος 
8β της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

Την έγκριση του αιτήματος του φυσικού προσώπου 
ΕΛΕΝΗΣ ΧΥΜΟΥ για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επω−
νυμία «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΕΛΕΝΗ ΧΥΜΟΥ» και χορήγηση του δικαιώματος χρήσης 
της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΝΑ ΧΥΜΟΥ».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

F
Aριθμ. Πράξης ΣΤ΄/513 (14)
   Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−

ματικής Κατάρτισης στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι−
καίου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ−
ΤΙΣΗΣ STAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 

τουν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄ ) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της με αρ. Ζ/3378/93 
(ΦΕΚ 356 τ. Β), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/ τ. Β΄/22.8.1996).

3. Τη με υπ’ αριθμ. ΣΤ/33319/14.12.2006 αίτηση χορήγησης 
Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

4. Την απόφαση επί του θέματος 8δ της συνεδρίασης 
44/27.12.2006 του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

Την έγκριση του αιτήματος του νομικού προσώπου Ιδιω−
τικού Δικαίου με εκπρόσωπο τον ΔΡΑΪΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επωνυμία «Ιδιωτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης STAR Ανώνυμος 
Εταιρεία» και χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της προ−
σωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ. STAR».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)

     Στην υπ’ αριθμ. 2677/Π03/4/00214/Ε/9.11.2006 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1721/24.11.2006 Τεύχος 
Β΄ και αφορά την υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ − ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΕΡΦΕΛΗ Ε.Π.Ε.» με δ.Τ. 
«IDECO»

διορθώνεται το εσφαλμένο:
«που αναφέρεται στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό 

μονάδας παραγωγής ξυλουργικών προϊόντων στο Λάκκωμα 
του Δήμου Ν. Καλλικράτειας του Νομού Χαλκιδικής (περι−
οχή κινήτρων Γ), σύμφωνα με το ν. 3299/2004, συνολικής 
δαπάνης πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000,00) ευρώ 
με ποσοστό επιχορήγησης 35%, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
δέκα έξι χιλιάδων (216.000) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 40% 
του ύψους της επένδυσης.

Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.»
Στο ορθό:
«που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής αντί−

κωνωπικών συστημάτων και προϊόντων αλουμινίου στην 
περιοχή Κουλούρας του Δήμου Απ. Παύλου του Νομού Ημα−
θίας (περιοχή κινήτρων Γ), σύμφωνα με το ν. 3299/2004, 
συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων 
τριάντα χιλιάδων (1.230.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 50%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων δε−
καπέντε χιλιάδων (615.000,00) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσί−
ων επτά χιλιάδων πεντακοσίων (307.500,00) ευρώ, δηλαδή 
ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης.

  (Από την Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας)  
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