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(1)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του NAZARI ΖΕ−
ΜΟΝ του ABDUL SELAM και της SHERIPA για υπό−
θεση λαθρεμπορίας καπνικών.
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Με την αριθμ. 40/2011 καταλογιστική πράξη του Προϊ−
σταμένου της Υποδ/νσης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά κα−
ταλογίζονται σε βάρος του NAZARI ΖΕΜΟΝ του ABDUL
SELAM και της SHERIPA, γεν. 01−01−1977 στο Αφγανιστάν,
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
15814,29 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
316,29 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
63,26 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
16193,84 ΕΥΡΩ
Ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και
ογδόντα τέσσερα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί−
ας καπνικών (1710 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του HASAN ALI
του FASIAL SHAH και της ΖΙΚΙΑ ΒΙΒΙ για υπόθεση λα−
θρεμπορίας καπνικών.
Με την αριθμ. 102/2011 καταλογιστική πράξη του Προ−
ϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε
βάρος του HASAN ALI του FASIAL SHAH και της ΖΙΚΙΑ
ΒΙΒΙ, γεν. 01−01−1992 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής,
τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
1500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
1536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (108 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD
ASHFAQ του ΗΑΒΙΒΙ MUHAMMAD και της JAMILA ΒΙΒΙ
για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την αριθμ. 100/2011 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζο−
νται σε βάρος του MUHAMMAD ASHFAQ του ΗΑΒΙΒΙ
MUHAMMAD και της JAMILA ΒΙΒΙ, γεν. 01−05−1985 στο
Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
3069,33 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
61,39 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
12,30 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
3143,02 ΕΥΡΩ
Ήτοι τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και
δύο λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί−
ας καπνικών (332 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD
ZAHID του MOHAMMAD AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ
για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.
Με την αριθμ. 99/2011 καταλογιστική πράξη του Προϊ−
σταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε
βάρος του MUHAMMAD ZAHID του MOHAMMAD AMEN
και της BASHIRA ΒΕΒΕ, γεν. 24−02−1987 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
2.912,10 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
58,24 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
11,65 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
2.981,99 ΕΥΡΩ
Ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (22 κούτες και 95 πακέτα τσιγάρα διαφό−
ρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 του παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ
F
Αριθμ. 29.416/ΙΑ
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3−6−2010 υπουρ−
γικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρί−
ων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λά−
βει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) από−
φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων νια
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκεια−
κής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ18 /30−11−2011 (ΦΕΚ 2748 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με «Καθορισμό αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 63893/
ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) απόφασης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ
774 Β΄) απόφαση ως προς τα κάτωθι:
1. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2
του άρθρου 5 ως εξής:
«α) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγει−
οι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια, οι αίθουσες
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πολυμέσων, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που
μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους, εφόσον
πληρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την
ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Στην περίπτωση
αυτή εξασφαλίζεται ο επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός
φωτισμός και ο επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες
εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθι−
στά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.»
Αντικαθίσταται το στοιχείο β της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 ως εξής:
«β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα
με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται
στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότη−
τας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών
των άρθρων 8, 9,10,11,12 και 13 της παρούσας απόφασης.
Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση
πολυώροφου κτιρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορό−
φους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και
όλοι οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε.»
2. Το άρθρο 7 καταργείται.
3. Στο στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 9
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων εργαστηρί−
ων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2
του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται.
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων βιβλιο−
θηκών, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του
στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»
6. Στο άρθρο 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων αιθουσών
πολυμέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση
του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»
7. Το άρθρο 15 καταργείται.
8. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2
του άρθρου 16 ως εξής:
«Σε ΚΕ.Μ.Ε., όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χί−
λιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική
η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή
νια την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι χώροι που προ−
ορίζονται νια την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να
είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις
και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο
νερό, και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιο−
φορέων και φορείων.»
9. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Η εξαίρεση του στοιχείου α της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 ισχύει εφόσον προσκομιστούν τα πιστοποι−
ητικά των στοιχείων α και β της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.»
10. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης διατάξεις αναφέρεται «Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), νο−
είται ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

17513

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. ΓΠ4
(6)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7.6.2010), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 45 παρ. 7
του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−6−2011) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με Α.Π. 44403/20−10−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4−11−2011,
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.B΄/14−12−2011), με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κώδι−
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι−
κής, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής των
αποφάσεων χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους
υπαλλήλους της Διεύθυνσής τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 98/2012
(7)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2011 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου «Συγχώ−
νευση των ΔΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου και έγκριση
συστατικής πράξης της νέας Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευση και Αποχέτευση Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.)».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη του
την 100/2011 (ΦΕΚ 812/τ.Β/2011) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, την από το Φεβρουάριο 2012 «Μελέτη Επέκτα−
σης των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις
Δημοτικές Ενότητες Γουβών & Επισκοπής», έλαβε υπόψη
του την 17/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ,, τις διατά−
ξεις των άρθρων 2, 7 και 9 του Ν.1069/1980, την εγκύκλιο
51/οικ.74513/28.12.2010, τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109
του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσο−
νήσου (ΔΕΥΑΧ) στην εδαφική περιφέρεια των δημοτικών
ενοτήτων Γουβών και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

