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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης
επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των
τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75
του ν. 4509/2017.

3

Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΡΕΚΟ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 72894 /N1
(1)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής ... και 4127/13», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ...
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄).

Αρ. Φύλλου 1685

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
.. ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).
5. Την από 17.5.2017 αίτηση επικαιροποίησης, καθώς
και την από 16.3.2018 αίτηση του Μπαμπινιώτη Γεωργίου, νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του «Α΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Νηπιαγωγείου
Εκάλης», ιδιοκτησίας του ανωτέρω Σωματείου, ως προς
τις αίθουσες διδασκαλίας και τον διακριτικό τίτλο.
6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/145480/Δ5/9.10.2013
(281 Β΄/10.2.2014) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού - Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου «Α΄ Αρσάκειο - Τοσίτσειο
Νηπιαγωγείο Εκάλης» στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
7. Την με αριθμ. ΔΑ/901/13.1.2017 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄ 5.11.2016)
διορισμού 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 απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/145480/
Δ5/9.10.2013 (281 Β΄/10.2.2014) υπουργική απόφαση
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού - Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου «Α΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης» στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άδεια Ιδιωτικού Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας , στη στάθμη
δύο (2), δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων εκάστη
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και μία (1) αίθουσα ΑΜΕΑ δυναμικότητας είκοσι οκτώ
(28) νηπίων καθώς και ένα (1) εργαστήριο (κοινά και για
τα τέσσερα Νηπιαγωγεία Εκάλης: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, του ως
άνω Σωματείου).
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού - Ισότιμου Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό - Ισότιμο
Νηπιαγωγείο - Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία, Α΄ Αρσάκειο - Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο
Εκάλης » με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Μπαμπινιώτη Γεώργιο.
Το Ιδιωτικό - Ισότιμο Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό
Μαραθώνος 1, στην Άνοιξη Αττικής.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 4241/A32
(2)
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το
άρθρο 75 του ν. 4509/2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203)
«Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»
και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων».
2. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) «Βελτίωση
των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει.
3. Το ν. 3469/2006 (Α΄ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.
4. Το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α΄ 129), και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α΄ 178)
«Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4509/2017 (Α΄
201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από
την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και
άλλες διατάξεις».
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8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Το άρθρο 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) που αφορά
στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. Το άρθρο 4 του π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208) που
αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.
11. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
13. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
14. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/854/Α325/
14.11.2017 (Β΄ 4224) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια: α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου
Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης
Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης
Σεπτεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
15. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1462/Α325/1.12.2017
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών
με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από:
α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της
26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών
σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων)».
16. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017
(Β΄ 4155) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς
πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις
φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του
ν. 4501/2017».
17. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/7.12.2017 (Β΄
4329) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
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οικ. 1720/Α32/28.11.2017 απόφασης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου
2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017».
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Ε.Ε. L 352 της 24ης.12.2013, σελ. 1).
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της
24ης.12.2013, σελ. 9)
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής
της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L
190 της 28ης.6.2014, σελ. 45).
21. Την υπ’ αριθμ. 2/130/15.1.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για εγγραφή πίστωσης
ποσού 10.000.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 2757 του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ. 39/110.
22. Το υπ’ αριθμ. οικ.524/27.3.2018 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τροποποίηση συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΟΔ 3794/884/17.1.2018
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
23. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ 3794/884/Φ. ΑΝ./17.1.2018
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ορθή επανάληψη 3.4.2018) (ΑΔΑ:
6ΨΡ9465ΧΘΞ-ΞΣ1).
24. Το με αριθμ. πρωτ. 1078/15.3.2018 έγγραφο του
Δήμου Σύμης για παράταση υποβολής δικαιολογητικών.
25. Τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές που έχουν διενεργηθεί τόσο από επιτροπές Μηχανικών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε., όσο και από επιτροπές των Περιφερειών και των
Δήμων.
Και επειδή:
• σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 (Α΄ 178)
χορηγείται επίδομα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 στους
Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών
Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας
Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους
πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000)
ευρώ ανά επιχείρηση.
• με το άρθρο 75 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4501/2017 (Α΄ 178), συμπληρώθηκε η με αριθμ.
πρωτ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017 (Β΄ 4155) και
συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους επιδόματος και οι
πληγέντες από τις πλημμύρες της 1ης και 2ας Δεκεμβρί-
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ου του 2017 στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας.
• οι απαιτούμενες αυτοψίες, από τους αρμόδιους Δήμους και τις Περιφέρειες, δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι
την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, ήτοι μέχρι 28.2.2018 με αποτέλεσμα οι πληγέντες να έχουν απωλέσει την προθεσμία.
• σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/
Α32/28.11.2017 (Β΄ 4155) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που καθορίστηκε με την εν λόγω
απόφαση, αποφασίζουμε:
Ορίζεται προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης, για την υποβολή
αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, για χορήγηση επιδόματος, ως εφάπαξ ενίσχυσης, προς πληγέντα φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές
των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α΄ 178) το
οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο
75 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
οικ.1720/Α32/28.11.2017 (Β΄ 4155) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/
Α32/7.12.2017 (Β΄ 4329) κοινές υπουργικές αποφάσεις
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλονται
στην αρμόδια Υπηρεσία και ακολουθείται η διαδικασία
χορήγησης του επιδόματος όπως καθορίζεται στις εν
λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΡΕΚΟ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.
Με την 117/3.5.2018 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης,
που εκδόθηκε στις 3.5.2018, 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 Φ.Π.Α. ύψους 652,16 ευρώ
το οποίο επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπροθέσμου
καταβολής από 16.9.2015 σύμφωνα με το άρθρο 142
παρ. 5 του ν. 2960/2001, στην εταιρεία ΡΕΚΟ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με ΑΦΜ 094300162 με δηλωθείσα
διεύθυνση στην Βάκχου 1- Θεσσαλονίκη, στην οποία
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και αναζητήθηκε από την υπηρεσία χωρίς ωστόσο να
εντοπισθεί, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Σπυριδόπουλο του Ευσταθίου με ΑΦΜ 032339284
πρώην κάτοικο Σταυρούπολης Θεσ/νίκης επί της οδού
Μακεδονομάχων 54 και ήδη αγνώστου διαμονής
για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
1507/17/24653391/8.12.2017 βεβαίωση αγνώστου του
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Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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