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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών
Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

2

Αναθεώρηση της Άδειας λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε» και «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της 248/
24-10-2018 (αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: ΟΙΚ. 587/213/3-1-2019) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153/Β΄/2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560
(1)
Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών
και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Οκτωβρίου 2012 ”Για την ενεργειακή απόδοση, …
“ και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με

Αρ. Φύλλου 2429

το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/
ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.»
(Α΄ 136), και ιδίως τα άρθρα 10 και 17 αυτού.
2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160) και ιδίως τα
άρθρα 47, 57 και 58 αυτού.
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ...και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ...» (Α΄ 114).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(Β΄ 3722).
7. Την οικ. 175275/22.05.2018 απόφαση του Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών
Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β΄ 1927).
8. Την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/28.12.2018 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
9. Το από 31.05.2019 Ενημερωτικό Σημείωμα-Εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την οικ.175275/22.05.2018 απόφαση
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παραγράφου 7 του προοιμίου
της παρούσας, «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων
και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενερ-

27114

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»
(Β΄ 1927), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου ή/και στοιχεία εφαρμογής
συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας
απόφασης:
α. εντός του έτους χαρακτηρισμού τους, εφόσον δεν
έχουν διενεργήσει στο παρελθόν Ενεργειακό Έλεγχο και
β. κατ΄ ανώτατο κάθε τέσσερα (4) έτη από τη διενέργεια του προηγούμενου Ενεργειακού Ελέγχου».
Β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Ειδικά οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εντός του έτους 2018, καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου ή/και στοιχεία εφαρμογής
συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας
απόφασης, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.»
Γ) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου
ή/και τα προβλεπόμενα στην κατωτέρω παρ. 3 στοιχεία
εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο
Ενεργειακών Ελέγχων, μία (1) φορά για κάθε έτος.
2. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των διενεργούντων
ελέγχους Ενεργειακών Ελεγκτών, ένας εξ αυτών έχει
την ευθύνη-ως εκπρόσωπός τους-της καταχώρησης στο
ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, της Έκθεσης
Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και της συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληροφοριών, όπως ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.
3. Για τις Υπόχρεες Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης από
διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με την παρ.
11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό Αρχείο
Ενεργειακών Ελέγχων, κατ΄ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
α) το πιστοποιητικό του συστήματος ενεργειακής ή
περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο πρέπει να είναι
σε ισχύ,
β) την έκθεση του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης, με την οποία τεκμηριώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο
Παράρτημα VI του ν. 4342/2015, και
γ) τις πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.
4. Η καταχωρηθείσα Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9
της παρούσας απόφασης, δύνανται να τροποποιηθούν
μία (1) φορά εντός του έτους υποβολής τους, όλως εξαιρετικώς μετά από αίτημα του Ενεργειακού Ελεγκτή, στο
οποίο διατυπώνονται σαφώς και τεκμηριώνονται επαρ-
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κώς οι λόγοι της τροποποίησης, καθώς και τα τροποποιούμενα στοιχεία. Αρμόδια να αποφανθούν σχετικώς και
να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το εν λόγω αίτημα είναι
τα Τμήματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος
της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι
συντρέχουν οι περιπτώσεις των εδαφίων (α), (β), (δ) και
(ε) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του εδαφίου (ζ) της
παρ. 5 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου.
5. Η τροποποίηση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων και των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, που βρίσκονται σε
ισχύ και έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό Αρχείο
Ενεργειακών Ελέγχων από τον Ενεργειακό Ελεγκτή, είναι
δυνατή μόνο εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης με
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια
Αρχή, με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί και έχει λάβει
γνώση της τροποποίησης των αρχικά υποβληθέντων
στοιχείων από τον Ενεργειακό Ελεγκτή.
6. Η τροποποίηση στοιχείων πέραν των όσων δηλώνονται από τον Ενεργειακό Ελεγκτή στο αίτημα τροποποίησης, συνιστά παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 14 παρ.5 του ν. 4342/2015.
7. Για τις Υπόχρεες Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης από
διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δύναται να τροποποιήσει μία
(1) φορά εντός του έτους υποβολής τους τα στοιχεία
εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης της ανωτέρω παρ. 3, μετά από αίτημά του,
στο οποίο διατυπώνονται σαφώς και τεκμηριώνονται
επαρκώς οι λόγοι της τροποποίησης, καθώς και τα τροποποιούμενα στοιχεία. Η τροποποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων είναι δυνατή μόνο εφόσον το σχετικό
αίτημα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρησης με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής
από Δημόσια Αρχή, με την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα είναι αληθή.
8. Για την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης όπως
περιγράφεται στις ανωτέρω παρ. 4 και 7, τα Τμήματα
Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών δύνανται να ζητήσουν
την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων όταν, βάσει
του αιτήματος, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη
τροποποίησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων.»
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 292293/11410
(2)
Αναθεώρηση της Άδειας λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε» και «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σηςΠρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27-12-2010) που αφορά τον Οργανισμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την αριθμ. οικ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/
30-12-2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 τ.Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των
αποτελεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και
ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μ.
6. Την αριθμ. οικ. 30168 (389) ΦΕΚ 229/τ.Β΄/01-02-2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την αριθμ. οικ. 243015(3916) φεκ 2172 τ.Β΄/26-06-2017
απόφαση.
7. Την αριθμ. οικ. 30110(385) ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-02-2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και η
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων. Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 243018 (3917) φεκ 2187
τ.Β΄/27-06-2017 απόφαση.
8. Την αριθμ. οικ. 230687(3760) ΦΕΚ 2136/τ.Β΄/
22-06-2017 παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
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φων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών
Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την Π4β/οικ.3176/6-6-1996 υπουργική απόφαση με
θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα)» (ΦΕΚ 455/Β΄/14-6-1996).
10. Την Π1γ/οικ.81551/25-06-2007 υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ.
Π4β/οικ.3176/06-06-1996 (ΦΕΚ 455/Β΄/14-06-1996) και
Π4β/οικ 4690/30-08-1996 (ΦΕΚ833/Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η).
από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1136/Β΄/06/07/2007), όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄) με θέμα:
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
12. την αριθμ. οικ. ΔΔΥΚΜ/244562/7177/23-06-2014
αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την επωνυμία «Αγιος Νικόλαος».
13. Η από 20-02-2019 αίτηση για την διενέργεια αυτοψίας στην Μ.Φ.Η. «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Α.Ε.
14. το υπ’ αριθμ. 292293/11410/9-05-2019 πρακτικό
αυτοψίας της επιτροπής καταλληλότητας Μ.Φ.Η. οι οποία
έκρινε ότι η ανωτέρω Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
πληροί τις-από την σχετική νομοθεσία-προϋποθέσεις για
την αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας της με αύξηση
της δυναμικότητας της από 40 σε 70 κλίνες.
15. Την αριθμ. 337792/12507/28-05-2019 αίτηση για
την αναθεώρηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων ως προς τα στοιχεία του νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:
Την αναθεώρηση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με αριθμ. πρωτ.
οικ. ΔΥΚΜ/244562/7177/23-06-2014, με την επωνυμία
«ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο
«ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε» και «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ως προς
την δυναμικότητα από 40 (σαράντα) σε 70 (εβδομήντα)
κλίνες, η οποία λειτουργεί στην οδό Ελευθερίας Θέρμη
Θεσσαλονίκης.
Τα λοιπά στοιχεία της άδειας λειτουργίας της ανωτέρω της Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παραμένουν
αμετάβλητα.
Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών υπ. αποφάσεων Π1γ οικ. 81551/2007 και Π4β/οικ.
3176/1996.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει το έλεγχο από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2345/1995.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις
ρυθμίσεις των ανωτέρων σχετικών υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την Ίδρυση και την Λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων συνεπάγεται την ανάκληση
της άδειας Λειτουργίας αυτής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2019
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΔΑΒΑ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 219/13/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 12η.03.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ.
ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
αφορά λαθρεμπορία (73) πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 27η.07.2012 στην συμβολή των οδών
Στουρνάρη και Σουλτάνη,στην Αθήνα (σχετ. την αριθμ.
1020/57830/1/27-07-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στα ως άνω κατασχεθέντα καπνικά και διέφυγαν
της καταβολής στο συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (241,33€), εκ
των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 26,18 €, Φ.Π.Α. 48,73€
και Ε.Φ.Κ. 166,42 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ29,74€ +Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 136,68).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HOWLADAR/HAWLADAR/
HOWLADER FOYSAL/FAISAL του BABOL/BABOR, με ημ.

Τεύχος B’ 2429/20.06.2019

γεν. 03/07/1988/2-11-1996 στο Μπαγκλαντές, πρώην
κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αρ. 144, και νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.169901410, κάτοχο του
με αρ. 21369 ΕΔΤ Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση,
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/01, το οποίο
κατά την είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%),
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην περίληψη της 248/24-10-2018 (αριθμ. απόφ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: ΟΙΚ.587/213/3-12019) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
153/Β΄/2019 διορθώνεται
το εσφαλμένο: «… 14744/24-9-2018 αίτησης της Αξιώτου Ειρήνης του Κορυδαλλού …»,
στο ορθό: «… 16744/24-9-2018 αίτησης της Αξιώτου
Ειρήνης του Ιωάννη …».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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