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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση
στον Tare Skender.

  Με την υπ’ αριθμ. 8/18.06.2010 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κακαβιάς που εκδό−
θηκε την 24.01.2012 κατά τις διατάξεις του άρθρου 144 
παρ. 7 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
ο TARE SKENDER του BEKTASH με αριθμό διαβατηρίου 
BC4139866, αγνώστου διαμονής, κηρύσσεται αλληλέγ−
γυα συνυπεύθυνος για την πληρωμή του προστίμου 

των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο υπόκειται κατά 
την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), γιατί διαπι−
στώθηκε ότι στην κίνηση διαμετακόμισης (ΤΙ) με αριθμό 
10GR00400500030916, είχε παρέλθει η προθεσμία προ−
σκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο.

Κατά της ως άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
F

(2)
   Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση

στον Topi Anesti. 

   Με την υπ’ αριθμ. 14/30.11.2011 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κακαβιάς που εκ−
δόθηκε την 27.12.2011 κατά τις διατάξεις των άρθρων 
3 παρ.3 και 4 παρ. 1 περ.2 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/
Α΄/10.03.2006) και σύμφωνα με την Διαπιστωτική Πράξη 
Παράβασης του Άρθρου 4 του Ν.3446/2006 του Σ.Δ.Ο.Ε. 
Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, επιβάλλεται πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο υπόκειται κατά 
την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), στον TOPI 
ANESTI, αγνώστου διαμονής, νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας TOPI EKI SH.P.K., ιδιοκτήτριας του φορτηγού 
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας FR8309C/FR8311C, το 
οποίο βρέθηκε να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο 
μεικτό βάρος.

Κατά της ως άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
F

(3)
   Επιβολή προστίμου για Τελωνειακή παράβαση

στον Zemanaj Teodor.

  Με την υπ’ αριθμ. 8/03.03.2012 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κακαβιάς που εκδό−
θηκε την 17.04.2012 κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 
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και 147 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», ο ZEMANAJ TEODOR του SELFO με αριθμό 
διαβατηρίου ΒΑ2866902, αγνώστου διαμονής, κηρύσ−
σεται αλληλέγγυα συνυπεύθυνος για την πληρωμή του 
προστίμου των τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο υπό−
κειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
γιατί προσπάθησε να εισάγει εμπορεύματα χωρίς τις 
απαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
F

   Αριθμ. Κ1−1136 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−941 οικ./2012 απόφασης 

«Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−

να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α΄).
Β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄).

Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (50 Α΄).

Δ. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως 
τη διάταξη του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 18 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
15 του ν. 4038/2012 (14 Α΄).

Ε. Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστα−
σης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλ−
λες διατάξεις» (90 Α΄).

ΣΤ. Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευ−
θύνη» (141 Α΄).

Ζ. του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (185 Α΄).

Η. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).

Θ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτι−
κής και Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θρακης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θρακης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής» (213 Α΄).

Ι. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι−
κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (147 Α΄).

ΙΑ. Του Π.Δ. 71/ 2012 «Διορισμός Υπουργών» (124 Α΄). 
ΙΒ. Της Υπουργικής Απόφασης Κ1−941/2012 «Καθορισμός 

τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» (1468 Β΄).

ΙΓ. Του υπ’ αριθμ. 1780/21−5−2012 εγγράφου του Προέ−
δρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

ΙΔ. Της  υπ’ αριθμ. 25/30−5−2012 επιστολής του Προέ−
δρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ.

ΙΕ. Το  υπ’ αριθμ. 1131/30−5−2012 κοινό ενημερωτικό 
σημείωμα της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων, της 
Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως και του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 1., 2. και 3. του άρθρου 2 «Προθεσμίες 
υποβολής αίτησης εγγραφής» της απόφασης μας Κ1−
941/2012 (1468 Β΄) αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

α) Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορι−
σμένης ευθύνης υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 
2/7/2012 έως και 30/09/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εται−
ρίες υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 23/7/2012 έως 
και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περι−
λαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, 
υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 
ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της 
προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.

Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση γ’ της προ−
ηγουμένης παραγράφου.

Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις 
ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 
4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία 
αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της 
προηγουμένης παραγράφου.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 4 «Έναρξη ισχύος» της απόφασής μας Κ1−
941/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 2 Ιουλίου 2012.»

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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   Αριθμ. απόφ. ΓΠ/10565/24.05.2012 (5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευ−

θέρων Σπουδών με επωνυμία: Εργαστήριο Ελευθέ−
ρων Σπουδών Παναγιώτα Παπαϊωάννου και διακρι−
τικό τίτλο «Ε.Ε.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 18/θέμα 7ο/23.05.2012) 

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ 

τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλ−
λες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, 
παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.10) «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

2. Την υπ’ αριθμ. 19780/16−02−2011 (ΦΕΚ 472 Β΄/24−03−2011) 
απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι−
κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σπουδών»

3. Την υπ’αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/τ.Β΄/ 
27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση 
της υπ. αριθμ. 19780/16.02.2011 απόφασης «Προϋποθέ−
σεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε 
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».

4. Την υπ’ αρ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄ 
/17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο 
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».

5. Την υπ’ αρ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 
(ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/
τ.Β΄/20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο 
Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», 
«Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ−
σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Κα−
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών»

8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.10) με τίτλο «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους 
χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα−
λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών»

10. Την αίτηση του φορέα και τα συμπληρωματικά 
αυτής δικαιολογητικών.

11. Το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως 
άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

12. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συ−
γκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου.

13. Το Έντυπο Ελέγχου του κλιμακίου επιτόπιου ελέγ−
χου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο 
Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία: Εργαστήριο Ελευ−
θέρων Σπουδών Παναγιώτα Παπαϊωάννου και διακριτικό 
τίτλο «Ε.Ε.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» με έδρα στο νομό Αττικής.

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ 

F

   Αριθμ. απόφ.  ΓΠ/10566/24.05.2012 (6)
Τροποποίηση−Διόρθωση της υπ’ αριθμ 7628/24−04−2012 

Απόφασης της 15ης/23−04−2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ε.Ε.Σ με επωνυ−
μία: «Ε.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΡ−
ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ COMPULEARN» 
ως προς την επωνυμία του, η οποία και διορθού−
ται σε «Ε.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» 
και δ.τ. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
COMPULEARN». 

 ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Συνεδρίαση 18/θέμα 8ο/23.05.2012) 

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 

177/τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και 
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
10, παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.10) «Ανά−
πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. 19780/16.02.2011 (ΦΕΚ 472/τ.Β΄/24.03.2011) 
απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και 
διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργα−
στήρια Ελευθέρων Σπουδών»

3. Την υπ’ αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/τ.Β΄/ 
27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 19780/16.02.2011 απόφασης «Προϋποθέ−
σεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε 
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».

4. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/ 
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο 
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
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5. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 
(ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/ 
20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προ−
σώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)»  και   «Εθνι−
κός  Οργανισμός  Πιστοποίησης  Προσόντων  (Ε.Ο.Π.Π.)» 
εποπτείας  του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Κα−
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.10) με τίτλο «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας −Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών 
ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

10. Την αίτηση του φορέα και τα συμπληρωματικά 
αυτής δικαιολογητικών.

11. Το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως 
άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

12. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συ−
γκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου.

13. Το Έντυπο Ελέγχου του κλιμακίου επιτόπιου ελέγ−
χου.

14. Την υπ’ αριθμ. 7628/24−04−2012 απόφαση της 
15ης/23−04−2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας στο «Ε.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΠΙΠΙΛΑΣ Ο.Ε.».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση − διόρθωση της υπ’ αριθμ 7628/ 
24−04−2012 Απόφασης της 15ης/23−04−2012 Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Χορήγηση άδειας 
λειτουργίας στο Ε.Ε.Σ με επωνυμία: «Ε.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕ−
ΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΟΕΡΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ COMPULEARN» ως προς την επωνυμία του η 
οποία και διορθούται σε «Ε.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ 
και ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ−
ΔΩΝ COMPULEARN» με έδρα στο νομό Λάρισας.

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απάφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

     Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/11173/10.5.2012 απόφαση του 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 A΄), n οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Β΄ 1643/10.5.2012, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «έως τριάντα έξι (36) ώρες (20 απο−
γευματινές και 16 νυχτερινές) για έως εβδομήντα δύο 
(72) οδηγούς αυτοκινήτων»,

Στο ορθό: «έως πενήντα δύο (52) ώρες (20 απογευμα−
τινές, 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες), για έως εβδο−
μήντα δύο (72) οδηγούς και τεχνίτες αυτοκινήτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  
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