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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιουνίου 2018

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

2

Τροποποίηση της ΙΕ/5666/895/50170/27-4-2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως ισχύει, που αφορά στην εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της
εταιρείας «BMS UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.»
με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

3

Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

4

Ειδική πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Κιλκίς» και ανανέωση πιστοποίησης των
Ν.Π.Ι.Δ.Δ.: 1. «Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών
Ν. Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη», 2. «Φιλανθρωπικός Σύλλογος Δήμος Καλαμπακίου Νομού Δράμας «ο Άγιος Βασίλειος» ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

5

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

6

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

7

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

8

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.

Αρ. Φύλλου 2080

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421
(1)
Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).
2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και
λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα
τα άρθρα 58 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 28 παρ. 12.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3722/17.11.2016) απόφαση Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22448
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7. Την 69137/ΕΥΘΥ628/22.06.2015 (ΦΕΚ Β’ 1451) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΕΚ
333/Β΄/29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει», και το από 12/10/2016 εισηγητικό σημείωμα της ΕΥΘΥ.
8. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
9. Την 35574/ΕΥΘΥ/265/24.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΥΒΩ465ΧΙ8-Θ9Κ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών και
τη διαμόρφωση επιλογών απλοποιημένου κόστους σε δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρ. 4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, για τις οποίες οι αποφάσεις έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν είτε πριν είτε μετά την 01.01.2014, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι μετά
την 01.01.2014, εκτός εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και στις
αποφάσεις που ορίζουν τους όρους της ενίσχυσης.».
Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 25, προστίθεται άρθρο 25Α, ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους
(με εκ των προτέρων προσδιορισμό στη βάση του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο α)
1. Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους οι οποίες υπολογίζονται εκ των προτέρων στη βάση δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 στοιχείο α), προσδιορίζονται σε
έκθεση τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας υπολογισμού, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι όροι και οι
προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
2. Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που προσδιορίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
3. Για κάθε επιλογή απλοποιημένου κόστους του Παραρτήματος Ι καθορίζονται τα εξής:
α) ο τύπος της πράξης στην οποία εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους,
β) το ποσοστό κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης και η βάση υπολογισμού του ή το ποσό της κλίμακας μοναδιαίου
κόστους και η μονάδα μέτρησης ή το κατ’ αποκοπή ποσό και η δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε αυτό,
γ) οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που καλύπτουν οι επιλογές απλοποιημένου κόστους του σημείου β).».
Άρθρο 3
Μετά το άρθρο 44 προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επιλογές απλοποιημένου κόστους με εκ των προτέρων προσδιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 στοιχείο α)
1. Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους για τη δράση «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Στελεχών του Δικαστικού
Σώματος» με δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
Τύπος δράσης
Προεισαγωγική
Εκπαίδευση Στελεχών
του Δικαστικού Σώματος,
στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα», άξονες
προτεραιότητας 7,8,9
(2014GR05M9OP001)

Στάδιο υλοποίησης
της δράσης

Μονάδα μέτρησης

Επιλέξιμες
κατηγορίες δαπανών

Μοναδιαίο
Κόστος

Εισαγωγικός
Διαγωνισμός

Υποψήφιος σπουδαστής με δικαίωμα
συμμετοχής στον
εισαγωγικό
διαγωνισμό

Όλες οι κατηγορίες
δαπανών

98,00 €

Εκπαίδευση

Ανθρωπομήνας
εκπαίδευσης

Όλες οι κατηγορίες
δαπανών

1.420,00 €
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των ανωτέρω
ποσών μοναδιαίου κόστους καθώς και οι όροι αναπροσαρμογής τους προσδιορίζονται στην Έκθεση Τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας υπολογισμού.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 56588
(2)
Τροποποίηση της ΙΕ/5666/895/50170/27-4-2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως ισχύει, που αφορά στην εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της
εταιρείας «BMS UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.»
με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και
ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 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) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/28-02-2018) « Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Την 31564/19-03-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 978/19-03-2018)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο
Πιτσιόρλα».
8. Την ΙΕ/5666/895/50170/27-04-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1459/
02-05-2012, Β΄ 2436/12-09-2014, Β΄ 2230/15-10-2015
και Β΄ 2763/8-8-2017) απόφαση του Υφυπουργού
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας
«BRILLIANT MARITIME SERVICES (CYPRUS) LTD.» (νυν
«BMS UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.») σύμφωνα με
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Τις από 18-12-2017 (αρ. πρωτ.139429/5079) και
5-2-2018 (αρ. πρωτ. 14433/391) αιτήσεις της εταιρείας
«BMS UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.» για τροποποίηση της παραπάνω απόφασης εγκατάστασης, που αφορά στην αλλαγή της επωνυμίας της από «BMS UNITED
BUNKERS (CYPRUS) LTD.» (παλαιά επωνυμία) σε «BMS
UNITED BUNKERS LTD» (νέα επωνυμία).
10. Το από 24-11-2017 Πιστοποιητικό του Εφόρου
Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο
προκύπτει η μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας
«BMS UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.» σε «BMS UNITED
BUNKERS LTD.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την ΙΕ/5666/895/50170/27-04-2012
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1459/02-05-2012, Β΄ 2436/12-09-2014, Β΄ 2230/
15-10-2015 και Β΄ 2763/8-8-2017) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:
Η επωνυμία της εταιρείας, για την οποία, με την ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, έχει εγκριθεί η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, τροποποιείται από «BMS
UNITED BUNKERS (CYPRUS) LTD.» (παλαιά επωνυμία) σε
«BMS UNITED BUNKERS LTD» (νέα επωνυμία).
2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2018
O Yφυπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. Κ1/85285
Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

(3)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 27 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 (Α΄188)
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α΄156)
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας
παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’265).
7. Τις διατάξεις της απόφασης 5953/23-06-2014 άρθρα
1 και 2 (Β΄1861) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ………………..
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
10. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.».
11. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.226/27-12-2016
(4233/Β’/28-12-2016) και Υ12/14-03-2018 (ΦΕΚ 978/Β’/
19-03-2018) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
14. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/
Β’/28-11-2016) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο
Μπαξεβανάκη.
15. Την 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/
Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού
Γραμματέα Διά Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιά
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. Την αριθμ. 40023/Υ1/09-03-2018 (ΦΕΚ 867/Β’/2018)
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» ……………του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΝΓΔΒΜ του ΥΠΠΕΘ……..».
17. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 «Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών 247) και
της περ. ιβ. του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
18. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1735/
1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και διατάξεις»
(Α΄ 195).
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19. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 άρθρο 3 (Α΄ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
20. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
21. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του ν. 2469/
1997 (Α΄38).
22. Την αριθμ. 3048/23-06-2008 απόφαση «Λειτουργία
τμήματος ή τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε)».
23. Το 61655/Β9/Φ.7/336/19-04-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομ Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
24. Το 31567/1-11-2017 (Κ1/193506/10.11.2017) έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας.
25. Το 42329/13.11.2017 (ΓΓ1740/17-11-2017) έγγραφο του Δήμου Νέας Προποντίδας.
26. Το 1903/7-02-2018 (ΓΓ274/13-02-2018) έγγραφο
του Δήμου Μεσολογγίου.
27. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
28. Την 17569/9-12-2016 απόφαση «Ένταξη της
Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔ Κωδικό ΟΠΣ
5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451
(αρ. πρωτ. 69641/22-06 ΑΔΑ: ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ".
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 7.500 € κατ’ έτος, για τα
λειτουργικά έξοδα των Σ.Δ.Ε. και ενδεχόμενη δαπάνη
σε περίπτωση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού,
δαπάνες οι οποίες θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 3451, κωδικός έργου
2016ΣΕ34510096, αποφασίζουμε:
Α. Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:
1. Στο νομό Χαλκιδικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) Νέας Προποντίδας.
2. Στο νομό Πρέβεζας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) Πρέβεζας.
3. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεσολογγίου.
Β. Στο νομό Ημαθίας, το εκτός έδρας τμήμα Αλεξάνδρειας του ΣΔΕ Νάουσας μετατρέπεται και μετονομάζεται σε:
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αλεξάνδρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Μαΐου 2018
ΟΙ Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. Δ14οικ.19635/444
(4)
Ειδική πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Κιλκίς» και ανανέωση πιστοποίησης των
Ν.Π.Ι.Δ.Δ.: 1. «Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών
Ν. Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη», 2. «Φιλανθρωπικός Σύλλογος Δήμος Καλαμπακίου Νομού Δράμας «ο Άγιος Βασίλειος» ως φορέων παροχής
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
β) Του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’) νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας...της εθνικής
οικονομίας».
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/
1998 (ΦΕΚ 236 Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ. 1 και 2 εδ. δ’ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30 Α’) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ. 1 εδ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση.....
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων....... Υφυπουργών».
5. Την Υ28(ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
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Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με α.π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163 Β΄/2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών με απ: 6125/
7-12-2017, 543/6-12-2017, 549917/2949/2-01-2018,
5958/23-11-2017, 2334/24-05-2017, 6930/17/11-01-2018,
335772/77835/10-01-2018, 6462/15-12-2017.
10. Το 853/01-02-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστοποίηση
και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
11. Τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22Α΄/
23.02.2017).
12. Το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή
τους στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Α. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ:
• Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Κιλκίς και έδρα στο Κιλκίς.
Β. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ:
• Φιλανθρωπικός Σύλλογος Δήμου Καλαμπακίου Νομού Δράμας «Ο Άγιος Βασίλειος» και έδρα στο Καλαμπόκι Δράμας.
• Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ν. Μαγνησίας με
διακριτικό τίτλο «Η Αλληλεγγύη» και έδρα στο Βόλο.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 84628/N1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244
τ.Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
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… και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/τ.Α/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου
11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/10-01-2014) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Την 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»
(Β 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756
τ.Α΄).
4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ»
(Β 3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584 τ.B΄).
5. Την Φ.2.ΓΑ/150663/Δ5/16-10-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου στην εταιρεία
«Β. ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
6. Τα ΥΠΠΕΘ 97395/Ν1/12-06-2017 και 54463/Ν1/
03-04-2018 αιτήματα των ενδιαφερομένων.
7. Την ΔΑ/901/13-01-2017 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το 125 π.δ. (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. Φ.2.ΓΑ/150663/Δ5/
16-10-2013 (ΦΕΚ 413/Β΄/20-02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, ως προς τις αίθουσες, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εταιρεία «Β. ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για
μία αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας
είκοσι πέντε (25) μαθητών και πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο όροφο δυναμικότητας η μία είκοσι
οκτώ (28) μαθητών, η μία είκοσι επτά (27) μαθητών, η μία
είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, η μία είκοσι τριών (23)
μαθητών και η μία η μία είκοσι δύο (22) μαθητών, και μία
αίθουσα εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ».
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Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού
Αισχύλου 2 - Αρχαίο Λιμάνι στην Κόρινθο, με νόμιμο
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Τσελίκη Βασιλική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 84632/Ν1
(6)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α/ 25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
… και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α,268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την 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»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β/3-04-2013).
4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β/12-12-2012).
5. Την Φ.2.ΓΑ/144784/Δ5/08-10-2013 (ΦΕΚ 338/τ.Β΄/
13-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου της εταιρείας «Ιωάννης και Αριστείδης ΚΑΝΤΑΣ
Ο.Ε Εκπαιδευτική Εταιρεία».
6. Την από 29-3-2018 αίτηση τροποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Ιωάννης και Αριστείδης
ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε Εκπαιδευτική Εταιρεία».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Την ΔΑ/67979/15-12-2016 διατύπωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/144784/Δ5/08-10-2013
(ΦΕΚ 338/τ.Β΄/13-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, ως προς τη δυναμικότητα
της αίθουσας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην
εταιρεία «Ιωάννης και Αριστείδης ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε Εκπαιδευτική Εταιρεία», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28)
νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1954».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ομήρου 4
στα Βριλήσσια, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΝΤΑ.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 84625/N1
(7)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244
τ.Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις …
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/
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10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/
2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/
15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
3. Την 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» (Β 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).
4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (Β 3324) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1584 τ.B΄).
5. Την Φ.2.ΓΑ/150975/Δ5/16-10-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Β.
ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
6. Τα ΥΠΠΕΘ 97395/Ν1/12-06-2017 και 55764/Ν1/
04-04-2018 αιτήματα των ενδιαφερομένων.
7. Την ΔΑ/901/13-01-2017 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το 125 π.δ. (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 Φ.2.ΓΑ/150975/Δ5/16-10-2013
(ΦΕΚ 413/Β΄/20-02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, ως προς τον αριθμό των νηπίων ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εταιρεία «Β. ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι
οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αισχύλου 2 - Αρχαίο Λιμάνι στην Κόρινθο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
την Τσελίκη Βασιλική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αριθμ. ΔΕΕΟΘ/Α 0006676 ΕΞ 2018
(8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 2488/1953 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας».
β) Του άρθρου 19 του ν. 4250/2014 (Α΄74), που αφορά
σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν λόγω νόμου.
γ) Του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α΄237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η
Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.
δ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015
(Α΄47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την
διενέργεια καταγραφής.
ε) Του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α΄143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014 και προστέθηκε περίπτωση
γ σε αυτό.
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄181).
η) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
θ) Της ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015 (Β΄ 1662),
απόφασης ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας».
ι) Της ΔΟΔΓ4005019ΕΞ2016/11-3-2016 (Β΄ 799), τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης
της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας».
ια) Της ΔΕΕΟΘ Α 0000006 ΕΞ 2018/3-1-2018, τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης
της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας», (Β΄6) και (Β΄994, διόρθωσης σφάλματος).
ιβ) Της Α20/252/255/13-02-2013 εγκυκλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για την «Υπαγωγή στους Κλάδους και Λογαριασμούς του ΟΑΕΔ α) των απασχολουμένων με σύμβαση
μίσθωσης έργου και β) των προσώπων που απασχολού-
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νται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους, κατ’
εφαρμογή του ν. 4075/2012».
ιγ) Της Δ.Ο.Δ. Γ 4025920 ΕΞ 2016/23-12-2016 (Β΄ 4399)
απόφασης για την Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
2. Το από 5/12/2017 αίτημα - επιστολή της εκκαθαρίστριας με το οποίο μας ζητά την εκ νέου έγκριση
σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με τον ήδη απασχολούμενο οικονομολόγο - λογιστή διαρκείας ενός
έτους (από 01-01-2018 έως 31-12-2018), προκειμένου
να συνεχιστεί το έργο της οργάνωσης και ενημέρωσης
του λογιστηρίου του Οργανισμού, ώστε να εκπληρώσει
αποτελεσματικά το έργο της, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 5 της ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015 απόφασης ορισμού εκκαθαριστή, σύμφωνα με το οποίο:
«Ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα, μετά από έγκριση του
Υπουργού Οικονομικών, να αναθέτει σε λογιστές, ορκωτούς ή μη, και άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες ή προσωπικό, όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις
και εργασίες για την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεών του».
3. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη εκτιμάται ότι θα
ανέλθει κατά προσέγγιση στο ποσό των είκοσι τριών
χιλιάδων ευρώ (23.000,00€), συμπεριλαμβανομένων
των νομίμων κρατήσεων και εισφορών, για διάστημα
δώδεκα μηνών, ήτοι από 01.01.2018 έως και 31.12.2018
και θα βαρύνει τον υπό εκκαθάριση οργανισμό και όχι
τον κρατικό προϋπολογισμό.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β
του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή
περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό»,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης
Έργου μεταξύ της εκκαθαρίστριας Μασουρίδου Παναγιώτας του Γεωργίου, ως εκπροσώπου του Οργανισμού
Κωπαΐδας και ενός οικονομολόγου - λογιστή που θα
συνεχίσει το έργο της οργάνωσης και ενημέρωσης του
λογιστηρίου του Οργανισμού, για το χρονικό διάστημα
από 01.01.2018 έως και 31.12.2018, κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, προκειμένου να διευκολυνθεί
στη διεκπεραίωση των εργασιών της.
2. Σε περίπτωση λύσης της ανωτέρω σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο απαιτείται εκ νέου έγκριση του
Υπουργού Οικονομικών για σύναψη νέας σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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