
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπ΄ αρ. ΙΕ/16143/2457/50142/
2-5-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «HANJIN 
HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO. 
LTD.» με έδρα στη Δημοκρατία της Κορέας, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά-
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

3 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.).

4 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

5 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

6 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

7 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/ 
58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρ-
θρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/ 
2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) 
όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει».

8 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 
(επ.) IMRAN (ον.) του MUHAMMAD RAFEEQ.

9 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 
των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσε-
ων στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, έτους 
αναφοράς 2017, έγκριση χρησιμοποίησης στα-
τιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής 
τους.

10 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81313 (1)
  Ανάκληση της υπ΄ αρ. ΙΕ/16143/2457/50142/

2-5-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-

μίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκα-

τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας «HANJIN HEAVY INDUSTRIES AND 

CONSTRUCTION CO. LTD.» με έδρα στη Δημο-

κρατία της Κορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι-

ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 

(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως 

εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» 
και ιδίως το άρθρο 1 παρ.2, αυτού, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98/22-04-2005).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 192/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/28-02-2018) « Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 31564/19-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 978/
19-03-2018) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αστέριο Πιτσιόρλα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την με αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ.πρωτ. 
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 1228/23-06-2017 απόφαση του 
Δήμου Κομοτηνής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 50237/Ν1/27-03-2018 
αίτημα της ενδιαφερόμενης.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/31167/16 -07-2018 απόφα-
ση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ΄ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2018 - 2019, στην 
Ανέστη Σοφία άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο 
δυναμικότητας είκοσι έξι (26) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Η 
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 1ο χλμ Κομοτη-
νής - Κοσμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 41320/1885 (7)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/ 
58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του 
άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την 
Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» 
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και 
ισχύει». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώ-

θηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β΄ του 
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 
Α΄ 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του 
ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 137/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 1592/58/ 

13.1.2017 (ΦΕΚ Β΄157) «Ειδικός Κατάλογος ιατρών του 
άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και 
την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε 
και ισχύει» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 
Ειδικότερες προϋποθέσεις

Στον Ειδικό Κατάλογο καταχωρούνται τα απαραίτητα 
στοιχεία των ιατρών και ειδικότερα: 

α) Ονοματεπώνυμο 
β) Πατρώνυμο
γ) Ειδικότητα ιατρού
δ) Ιατρικός Σύλλογος και ο αντίστοιχος αριθμός μη-

τρώου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018 

Η Υπουργός 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

(8)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 
(επ.) IMRAN (ον.) του MUHAMMAD RAFEEQ.

  Με την 65/2013/24-01-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (ημερο-
μηνία έκδοσης 24-01-2018) καταλογίζονται σε βάρος 
του MUHAMMAD (επ.) IMRAN (ον.) του MUHAMMAD 
RAFEEQ, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500.00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ. Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 1.536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (150 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ




