
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης 
Παράβασης της παρ.  5β του άρθρου  18 του 
ν. 4712/2020.

2 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα, με δ.τ. «ΣΙΜΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», 
στο φυσικό πρόσωπο ΣΙΜΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 από-
φασης (Β΄ 386).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 101941 (1)
Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίω-

σης Παράβασης της παρ. 5β του άρθρου 18 του 

ν. 4712/2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή 

Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής 
δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπο-
ρίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμη-
τικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για 
τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτο-
μία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 146),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

γ) των άρθρων 52 και 53 του ν. 4497/2017 «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονι-
σμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 171),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων Α΄ 126),

στ) του π.δ.  147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 185),

ζ) της υπ’ αρ. 282/19-9-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου 
του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου (ΑΔΑ: Ω367Φ-Θ5Β)

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Τον καθορισμό Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης 

Παράβασης της παρ. 5β του άρθρου 18 του ν. 4712/2020, 
όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης.

Β. Τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ελεγκτών, 
καθώς και τις υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 52 και 53 του ν. 4497/2017 «Άσκη-
ση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρο-
νισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 171).

Γ. Παραμένουν εν ισχύ τα Υποδείγματα-Εντύπων Α-1, 
Α-2 και Α-4 της υπ’ αρ. 282/19-9-2014 ερμηνευτικής εγκυ-
κλίου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου (ΑΔΑ: Ω367Φ-
Θ5Β), που αφορούν στα Πρωτόκολλα Κατάσχεσης - Κα-
ταστροφής, Κατάσχεσης και Απόδοσης υπό Μεσεγγύηση 
στο ίδιο και Κατάσχεσης και Απόδοσης υπό Μεσεγγύηση 
(ΙΔΙΟΣ) με λήψη Δείγματος για Εξέταση, τροποποιημένα 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Υπόδειγμα Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρ. 11, Ν. 3077/2005 ( Α’ 202), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 18 του Ν. 4712/2020 (Α’ 146)

Δικαιώματα Ελεγχόμενου (παρ. 5β, άρθρο 18, ν. 4712/20)

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση μη ενδικοφανούς προσφυγής η/και μη καταβολής του προστίμου, αποστέλλεται ο νόμιμος τίτλος στην αρμόδια 
ΔΟΥ, προκειμένου να βεβαιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.2, Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) (Α.Λ.Ε. 1560989001).

(Στοιχεία ελέγχουσας υπηρεσίας)

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Ο

Αριθμός: …………………………………………………………

Ε Κ Θ Ε Σ Η  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ  Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ
Άρθρου 11, του ν.3377/2005 «Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών / 

παραποιημένων προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν.4712/2020 (Α’ 146).

Σήμερα ημέρα …………………….., ……/…../…………(ημ/μην/έτος) και περί ώρα ……………………… , στο σημείο ………………………………………… 

……………………………………………………………… (οδός, αρ. περιοχή), οι κάτωθι υπάλληλοι –ελεγκτές:

1. ……………………………………………………………………………………………….  (επικεφαλής)

2. ………………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………………..

διενεργήσαμε έλεγχο για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων στον:

Στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου Σφραγίδα Επιχείρησης
Επώνυμο/Όνομα/Όν. πατρός ή Επωνυμία:

Οδός: Αριθμός:
Τ.Κ.: Πόλη:
Περιφ. Ενότητα:
Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:
Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου: Εκδ. Αρχή:
Τηλεφ.:
Ο ανωτέρω κατελήφθη να διακινεί –εμπορεύεται απομιμητικά παραποιημένα προϊόντα συνολικού αριθμού τεμαχίων που 
κυμαίνεται:

ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1 έως 500
501 έως 1.000
1.001 έως 3.000
3.001 έως 5.000
5.001 και άνω
Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται – εκτός τυχόν άλλων κυρώσεων – στον ανωτέρω ελεγχόμενο χρηματικό πρόστιμο ύψους 

(ολογράφως) ……………………………………………………………………………….. (…………………€) καταβάλλεται στη ΔΟΥ.

Απόψεις ελεγχομένου:

Ημερομηνία ……./……/………

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. …………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………..

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

(Υπογραφή – Ονομ/μο)

� Άρνηση Υπογραφής

3. …………………………………………………………………………..
(Ονομ/μο υπογραφές
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

I

     Αριθμ. Κ1/135827 (2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα, με δ.τ. «ΣΙΜΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  - 

Κ.Δ.Β.Μ.  1», στο φυσικό πρόσωπο ΣΙΜΑΚΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), Παράγραφος Θ΄ του 
άρθρου πρώτου, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγρά-
φου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), παρ. 1 του άρθρου 4.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), παρ. 2 του άρθρου 6.

8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

9. Την υπό στοιχεία Κ1/80502/25-06-2020 αίτηση 
του φυσικού προσώπου, με την επωνυμία «ΣΙΜΑΚΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη  συνδρομή των κτιριολογι-
κών προϋποθέσεων του ν.4093/2012, όπως ισχύει και 
διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 
απόφασή του, της υπ’ αρ. 419/08-09-2020 συνεδρίασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα, με δ.τ. «ΣΙΜΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», 
με  κωδικό 201133625 στο φυσικό πρόσωπο, με την 
επωνυμία «ΣΙΜΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ», με δομή στη διεύθυνση 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ 165, 18546, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με δυναμικότη-
τα 17 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά την περ. 14.α 
της Υποπαραγράφου Θ3 της Παραγράφου Θ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 33), όπως ισχύει, έως 
την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή 
από το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ  

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 
ΤΕΘΧ/560848/15241/4210/1836 (3)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 16984/03-04-1998 

απόφασης (Β΄ 386). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 12 και 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώ-
σεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής 
Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α΄ 127).

3. Την παρ. 7β του άρθρου 3 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, 
μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (Α΄ 271).

4. Το άρθρο  64 του ν.  4559/2018 «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 142), με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθη-
καν ή καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49226 Τεύχος B’ 4532/14.10.2020

ν. 1158/1981, του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 και της 
υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 απόφασης (Β΄ 386).

5. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

6. Το π.δ.  70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 
(Α΄ 114).

7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7 και διορθώσεις σφαλμάτων 
Α΄ 158).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών. (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργά-
νωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 
Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α΄ 130), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 απόφαση «Καθορι-
σμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπο-
ψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων 
Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 65532/29-07-2005 απόφαση 

(Β΄ 1149) και την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/
495039/13179/3425/1549/14.9.2020 απόφαση (Β΄4006).

12. Τo υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/556376/
15067/4167/1809/8-10-2020 ενημερωτικό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α. Για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους, τροποποι-
ούμε το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 από-
φασης (Β΄  386) και ορίζουμε, ειδικά για το  σχολικό 
έτος 2020-2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων των υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 12 
του ν. 1158/1981 (εξαιρετικά ταλέντα) για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, την 20ή Οκτωβρίου 2020.

Β. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η  υπ’  αρ. 
16984/03-04-1998 απόφαση (Β΄  386), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 65532/29-07-2005 απόφαση 
(Β΄ 1149) και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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