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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις
βάρος του Παπαγιάννη Χαραλ. του Ανδρέου. 

 Με την αριθμ. 153/2011/09−01−2015 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, από το 
ιστορικό της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής 
λαθραίων τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 
παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β΄ του 
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτη−
ρίζεται μεταξύ άλλων ως υπαίτιος λαθρεμπορίας ο ΠΑ−
ΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ανδρέου και της Ευγε−
νίας, με ΑΦΜ 017296437, γεννηθείς την 22−09−1953 στον 
Πειραιά, κάτοχος του ΑΙ 020574/12−10−09 Δ.Α.Τ έκδοσης 
Α.Τ. Μοσχάτου σε αντικατάσταση του Ρ 089879/1993 
Δ.Α.Τ, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτε−
ρικό και επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1, 2 και 3 πολλαπλό τέλος ύψους 2.327.880,48 
€ πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α που αντιστοιχεί στο 50% 
του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους και 
κηρύσσεται αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή 
του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ύψους 
4.655.760,96 € πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ  
F

(2)
   Επιβολή προστίμου στον PASHO XHORXHI του GEZIM 

και της BUKURI για λαθρεμπορία καπνικών.

  Με την αριθμ. 19−0/02.12.2014 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας, επιβλήθηκε στον: 
PASHO XHORXHI του GEZIM και της BUKURI, υπήκοο 
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Αλβανίας, αγνώστου διαμονής, κάτοχο του αριθμ. BJ 
1885563/31.08.2011 διαβατηρίου Αλβανικής Προέλευσης, 
Πρόστιμο ευρώ 1.500,00 συν τέλη χαρτ/μου και ΟΓΑ 2,4% 
για λαθρεμπορία καπνικών τα οποία κατασχέθηκαν και 
βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα μετά 
άρθρα 118, 119Α, 142, 150 και 155 του Ν. 2960/2001 περί 
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

  Ο Προϊσταμένος του Τελωνείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΔΗΣ 
F

Αριθμ.      Φ.12/44/8473/Δ1 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31.5.2010 (ΦΕΚ 

804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχο−
λείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα − ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 
1327/2011/τ. Β΄)» − Πιλοτική εφαρμογή της μελέτης και 
εμπέδωσης στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Υποχρε−
ωτικής Ζώνης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 
που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ−
τικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167/τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997 
(ΦΕΚ 188/τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161/τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010,
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρο−
λόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενι−
αίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ.12/520/61575/Γ1/30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της 
αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/τ. Β΄) και 
της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) 
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

8. Τις διατάξεις της Φ.12/45/8338/Δ1/21.01.2015 με αριθμ. 
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια 
Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/ 
30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική απόφαση.

9. Τις διατάξεις της αριθμ. «Τροποποίηση της αριθμ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) Ωρολόγια 
Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011/τ. Β΄)».

10. Την αριθμ. 4/15.01.2015 πράξη του Τμήματος Π.Ε. 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το πρακτικό της αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρίασης 
του ΣΠΔΕ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ» υπουργική απόφαση, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327 /2011/τ. Β΄) «Τροποποίηση − συ−
μπλήρωση της αριθμ. Φ.12/773/77 094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 
1139/τ. Β΄) και της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 
804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− 
ΕΑΕΠ» Υπουργικής Απόφασης, ως ακολούθως:

1. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ια, ως ακο−
λούθως:

«ια. Για το σχολικό έτος 2014−2015 και για το χρονικό 
διάστημα από 2 Μαρτίου 2015 έως και την λήξη των μα−
θημάτων του διδακτικού έτος 2014−2015 θα εφαρμοστεί 
πιλοτικά η μελέτη και εμπέδωση των μαθημάτων Γλώσ−
σα, Μαθηματικά και Φυσικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της Υποχρεωτικής Πρωινής Ζώνης των 35 ωρών των 
Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ) με την κατά τη 
δυνατή ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να 
απαλλάσσονται οι μαθητές από τις «κατ’ οίκον» εργασίες.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αντισταθ−
μιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ 
και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και σχο−
λικής διαρροής.

Η μελέτη και εμπέδωση θα εφαρμοστεί στις τάξεις Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και 
στις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ και στο μάθημα της Φυσικής.

Για την μελέτη και εμπέδωση των ανωτέρω μαθημά−
των θα διατίθεται είτε μέρος της διδακτικής ώρας των 
ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων είτε ολόκληρη διδα−
κτική ώρα ημερησίως και μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα 
συνολικά. Η μελέτη και εμπέδωση υλοποιείται από τον 
δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70.

Η κατανομή των ωρών της μελέτης και εμπέδωσης 
και η διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ωρολογίου προ−
γράμματος θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδα−
σκόντων και έγκριση του οικείου σχολικού Συμβούλου 
με βάση της ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του 
μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουρ−
γίας της σχολικής μονάδας κ.λπ.

User
Επισήμανση



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1177

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα 
ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

    Αριθμ. Φ.12/45/8338/Δ1 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 

804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχο−
λείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 
1327/2011/τ. Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167/τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997 
(ΦΕΚ 188/τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161/τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 ( ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−
2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενι−
αίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ.12/520/61575/Γ1/30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της 
αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/τ. Β΄) και 
της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) 
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

8. Τις αριθμ. 187363/ΓΔ4/19.11.2014 με θέμα: «Κοινωνικό 
Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις − Οδη−
γίες και κατευθύνσεις» και 3730/ΓΔ4/12.01.2015 με θέμα: 
Οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος του «Κοι−
νωνικού Σχολείου» εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

9. Την αριθμ. 4/15.01.2105 πράξη του Τμήματος Π.Ε του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10. Το πρακτικό της αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρίασης 
του ΣΠΔΕ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ» υπουργική απόφαση, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327 /2011/τ. Β΄) «Τροποποίηση − συ−
μπλήρωση της αριθμ. Φ.12/773/77094/Τ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 
1139/τ. Β΄) και της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 
804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− 
ΕΑΕΠ» Υπουργικής Απόφασης, ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται στο άρθρο 3, η περίπτωση στ1, ως 
ακολούθως:

«στ΄. «Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, η μία διδακτική ώρα 
της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς. Επι−
πλέον στις τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) μία διδακτική ώρα θα 
διατίθεται για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό 
Σχολείο». Για τις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄, δύναται να διατίθεται 
μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος 
«Κοινωνικό Σχολείο».

2. Αντικαθίσταται στο άρθρο 5, η περίπτωση θ΄, ως 
ακολούθως:

«θ΄. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Δράσεις δη−
μιουργίας και πολιτισμού, δράσεις του προγράμματος 
«Κοινωνικό Σχολείο» από 1 έως 5 ώρες.

Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου 
προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά 
τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη 
μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων 
δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι 
μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν 
σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις 
και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλ−
λιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και 
προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτε−
χνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). Η συ−
γκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από 
δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκ−
παιδευτικούς μουσικής, φυσικής αγωγής.

3. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ι, ως ακο−
λούθως: «ι. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα 
της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να διατίθεται από 
τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικό ΠΕ 70 για δράσεις του 
προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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