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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1220
14 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ 1123
(1)
Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και
των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων,
με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και
των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμέ−
νων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες. .................................

1

Επιβολή φόρων στον THOMANIKU NDREKO του
MANOL στην τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ. .......................................................................................................... 2
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου. ............................................ 3
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης −Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε−
νου με ΜΦΠΑΔ. ................................................................................ 4
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ−
ΟΥ ΜΕ ΜΦΠΑΔ. ................................................................................ 5
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης − ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟ−
ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΦΠΑΔ...................................................................... 6
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ.................................................................................................... 7
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού επιτρε−
πόμενων ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις,
για εκτέλεση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
του προσωπικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί−
ου για το έτος 2014. .................................................................... 8
Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών. ......................................................... 9

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην Φ.141537/5427/13−3−2014
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 897/10−4−2014 (τ. Β΄). . 10
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.2.ΓΑ/27006/
Δ5/25−02−2014 απόφαση του Υφυπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 704/Β/20.03.2014 .................................................................. 11

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ.
Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων, όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 (ΦΕΚ
130/Β΄ και 372/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι−
κών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 1/16−1−2013 (ΥΟΟΔ 18) Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 /Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...»
και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 61/11−4−1997 περί σύστασης
στο Υπουργείο Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
11. Τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄), «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις της Απόφασης ΠΟΛ 1006/31−12−2013
(ΦΕΚ 19/Β΄), «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)/ Μεταβολής
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επι−
χειρηματικής Δραστηριότητας».
13. Τις διατάξεις της απόφασης Δ6Α1036682 ΕΞ2014
(ΦΕΚ 478/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοί−
κησης», όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις της 1027319/677/0006Β/24−2−1998 (ΦΕΚ
194/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορι−
σμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων
Μητρώου, όπως ισχύει.
15. Την ανάγκη αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, των
στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας
και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων
ηλεκτρονικά με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων
προς τους πολίτες υπηρεσιών στα πλαίσια απλούστευ−
σης των διαδικασιών Μητρώου.
16. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Μεταβολή ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου με
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Μ1
1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης
κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολο−
γουμένων, φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρο−
νικής μεθόδου επικοινωνίας.
2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα
φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη
μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, των στοιχείων
του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς
και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε
αυτό, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα σχετικά
πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής
Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυ−
ακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων.
Ειδικότερα ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, μπορεί
με τη διαδικασία αυτή, να προβεί σε μεταβολή ή συμπλή−
ρωση, κατά περίπτωση, των προσωπικών του στοιχείων,
όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον δελτίο αστυνομι−
κής του ταυτότητας ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και
όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία
γέννησης καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον
πίνακα β΄ του εντύπου Μ1, (είδος ταυτότητας – αριθμός
δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα
Αρχή), της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου
και του αριθμού τηλεομοιοτυπικού, εφόσον διαθέτει.
3. Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογούμενου,
χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικα−
σία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.
4. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδι−
κασία, είναι εναλλακτική της συναλλαγής με φυσική
παρουσία του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.

5. Όσοι φορολογούμενοι, δεν είναι πιστοποιημένοι
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisΝet και
επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία της παρ. 2 του
άρθρου 1 της παρούσας, με ηλεκτρονική διαδικασία, θα
πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του TaxisΝet σύμφωνα με όσα ορίζονται με
την ΠΟΛ1178/7−12−2010, (ΦΕΚ 1916/Β΄/9−12−2010) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 2
Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβο−
λής του εντύπου Μ1 στο TaxisNet, η πληροφορία καθί−
σταται διαθέσιμη προς επεξεργασία από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS.
Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά στα στοιχεία
του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή στα προ−
σωπικά στοιχεία του φορολογούμενου που αναγράφο−
νται στο εν λόγω δελτίο, ο υπάλληλος του τμήματος ή
γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήρι−
ξης της Δ.Ο.Υ., θα προβαίνει στον έλεγχο αυτών, από
την επιλογή «Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας» στον
εσωτερικό δικτυακό τόπο (intranet) «Νέο Data Center»
της Γ.Γ.Π.Σ. και θα αποδέχεται τη δήλωση, καταχωρώ−
ντας τις σχετικές μεταβολές στο υποσύστημα, μόνο,
εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώνεται, η ορθότητα των
στοιχείων που μεταβάλλονται.
Εάν η μεταβολή αφορά στα λοιπά στοιχεία του δεύ−
τερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας,
ο εν λόγω υπάλληλος, αποδέχεται τη δήλωση και κατα−
χωρεί τη σχετική μεταβολή στο υποσύστημα Μητρώου.
Στην περίπτωση που από τη μεταβολή της διεύθυνσης
κατοικίας προκύπτει και αλλαγή Δ.Ο.Υ. λόγω χωρικής
αρμοδιότητας, η Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, υπο−
χρεούται με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και
στη μετεγγραφή του φορολογούμενου στη νέα Δ.Ο.Υ.
Η βεβαίωση που δημιουργείται από την ανωτέρω δι−
αδικασία δε θα εκτυπώνεται και θα χορηγείται επα−
νεκτύπωσή της, σε κάθε περίπτωση, που αιτηθεί από
φορολογούμενο βεβαίωση της μεταβολής.
Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/6−4−2012 (ΦΕΚ 1327/Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
(2)
Επιβολή φόρων στον THOMANIKU NDREKO του
MANOL στην τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.
Με την αριθμ. 336/2010/2014/02−05−2014 ΚΑΤΑΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31, 142 παρ. 3 και
150§3 εδ. β΄ του ν. 2960/2001, καταλογίζουμε αλλη−
λέγγυα και εις ολόκληρον σε βάρος του THOMANIKU
NDREKO του MANOL, με δηλωθείσα διεύθυνση ΡΟΔΩΝ
9 ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και νυν αγνώστου διαμονής, με

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α.Φ.Μ. 107057366 και ΑΡ. ΔΙΑΒ. Ζ 1310823, το ποσό ύψους
5.405,50 € (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και
πενήντα λεπτών) που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες
φόρους, στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας
ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας LAND ROVER με αριθμό
πλαισίου SALLMAMA42A101393, που συνίσταται στον
τελωνισμό του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών
στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα
να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.

17273

Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου
για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28).
Ο διακριτικός τίτλος Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ».
Το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Πεντέλης
9 και Παύλου Μελά στη Δροσιά Αττικής με νόμιμο εκ−
πρόσωπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τον Γαλαίο Κωνσταντίνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/66423/Δ5
(3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ
244/τ. Α΄/1−9−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−12) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25−1−13)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δι−
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/
9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013» και
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17−9−13)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 11 του ν. 4229 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10/1/2014) «Άδεια
Εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων −
Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι−
ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/
18−11−12) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
34566/ΙΑ/12−03−2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3−4−13).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/
12−12−12).
5. Την αρ. 101/20−2−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων.
6. Την από 17−1−2014 αίτηση του Γαλαίου Κωνσταντί−
νου με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπί−
ων, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την
οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου»
(ΦΕΚ 1667/τ. Β΄/5−7−2013), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2014−2015 χορηγούμε στην εται−
ρία «ΓΑΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/26140/Δ5
(4)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−12) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25−1−13)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δι−
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/
9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013» και
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17−9−13)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 11 του ν. 4229 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10−1−2014) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων −
Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι−
ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057 τ. Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013
Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ. Β΄).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324 τ. Β΄).
5. Την αρ. Φ.2.ΓΑ/133156/Δ5/20−9−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 284/Β/
10−2−2014) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου στην εταιρεία με
την επωνυμία «ΓΙΩΤΗ − ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ».
6. Την από 31−1−2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου.
7. Την αρ. 93/30−1−2014 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων.
8. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β,
1667), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/133156/Δ5/20−9−2013
άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον
αριθμό νηπίων και ως προς τον διακριτικό τίτλο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΓΙΩΤΗ − ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπια−
γωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28) συστεγαζόμε−
νου στον Παιδικό Σταθμό ιδιοκτησίας της. Ο διακριτικός
τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Συστε−
γαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ−».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Γρ. Λα−
μπράκη 13, Αργυρούπολη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Φραγκάκη
Κωνσταντίνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/66422/Δ5
(5)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης −ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 άρ−
θρου 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 άλ−
λες 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 Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/3057/
18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
34566/ΙΑ/12−03−2013Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/
12−12−2012).
5. Την με αρ. πρωτ. 18882/28−07−2011 απόφαση του
Δήμου Λεβαδέων.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/34150/20−09−2013 Γνώμη
του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Την από 2−09−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας «Ζ.Η. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με την
οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών και νη−
πίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την
οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−

σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β,
1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Ζ.Η. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», άδεια ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Νηπιαγωγείου συστε−
γαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ» για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας (20) είκοσι νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του
Νηπιαγωγείου είναι «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗ−
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αριστο−
φάνους στη Λιβαδειά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ
την Διαλεκτού Ζωή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/66429/Δ5
(6)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 άρ−
θρου 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 άλ−
λες 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 Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. B΄/3057/
18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
34566/ΙΑ/12−03−2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/
12−12−2012).
5. Την με αρ. πρωτ. 1015/18−03−2014 απόφαση του Δή−
μου Τριπόλεως.
6. Την με αρ. πρωτ. ΔΑ/9031/7−03−2014 απόφαση δια−
τύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Την από 6−06−2013 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας «Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με την
οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών και νη−
πίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την
οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων ... στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β,
1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», άδεια ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Νηπιαγωγείου
συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ −
NEVERLAND» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμι−
κότητας είκοσι τριών (23) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του
Νηπιαγωγείου είναι «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗ−
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ−NEVERLAND».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Τέρμα Πε−
λάγους στην Τρίπολη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ
την Κρητικού Κωνσταντίνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/66426/Δ5
(7)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 άρ−
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. A΄/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 άλ−
λες 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 Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ. Α΄/10−01−2014).
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/3057/
18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
34566/ΙΑ/12−03−2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/
12−12−2012).
5. Την με αριθ. Τ.Π.Σ.Ε.,/424, 488/55111/1−07−2013 από−
φαση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6. Την με αρ. πρωτ. Φ.2/37418/Δ5/31−05−2010 απόφαση
άδειας ίδρυσης, και την με αρ. πρωτ. 5954/23−07−2012
απόφαση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της
Δ/νσης Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
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7. Την από 15−07−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώ−
που του εταιρείας «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟ−
ΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΠΕ» με
την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών και
νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με
την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων ... στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β,
1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙ−
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΠΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου συστεγα−
ζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ «ΚΑΠΕΛΙΝΟ» για μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Νη−
πιαγωγείου είναι «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο−
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 1ο χλμ Ωραιο−
κάστρου − Μελισσοχωρίου με νόμιμο εκπρόσωπο στο
ΥΠΑΙΘ την Ναλμπάντη Φαίδρα − Νικολέτα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 25534
(8)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμε−
νων ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις, για εκτέ−
λεση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του προσωπι−
κού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλ−
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ. 141 A/
17−08−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/
23−11−2007) «Μετακινήσεις Τεχνικού Προσωπικού των Ν.Α.
και αποζημίωση υπηρετούντων σε γραφεία Νομαρχών».
3. Τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ
Α΄ 40).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
5. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄/27−12−2012).
6. Την υπ’ αριθ. 2472/21−3−11 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ
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761/06−05−2011, τ. Β΄) σχετικά με το ανώτατο όριο επι−
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Τα υπ’ αριθμ. 34720/3452/ 02−04−2014 και 32846/509/
28−03−2014 έγγραφα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αναφορικά με την έγκριση υπέρβασης ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας.
8. Το γεγονός ότι το κάτωθι προσωπικό της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου μετακινείται για έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες, προκειμένου να συμμετέχει σε
συνέδρια, Περιφερειακά Συμβούλια, ελέγχους ορθής
περιβαλλοντικής λειτουργίας δραστηριοτήτων, δικα−
στήρια για υποθέσεις της υπηρεσίας περιβάλλοντος,
τουριστικές εκθέσεις, δημοσιογραφικά−επαγγελματικά
ταξίδια για την τουριστική προβολή, ταξίδια για την
επίβλεψη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
που υλοποιεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, συμμετοχή σε
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση για
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκαλείται συνολική
δαπάνη 11.000 ευρώ (Για τον υπάλληλο του Τμήματος
Τουρισμού προκαλείται δαπάνη 7.000 ευρώ, για τον
υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος
Δια βίου Μάθησης προκαλείται δαπάνη 4.000 ευρώ ), σε
βάρος του προϋπολογισμού του 2014 της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και είναι εγγεγραμμένη στον φορέα
310 − ΚΑΕ: 0711, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιτρε−
πόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατά είκοσι
(20) ημέρες για έκαστο υπάλληλο, για το έτος 2014 του
κάτωθι προσωπικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών ως
ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

1

ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ−
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιστημονικός
συνεργάτης στο
γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη
Κυκλάδων,
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
ΠΕ
στο Τμήμα
Περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος
με παράλληλα
καθήκοντα
στο Τμήμα Δια
Βίου Μάθησης
Κυκλάδων
Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Διοικητικού−
Κυκλάδων
Οικονομικού

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ

20 (είκοσι)

20 (είκοσι)

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός των επί πλέον κατά μήνα
ημερών εκτός έδρας, χωρίς υπέρβαση του προβλεπό−
μενου κατά περίπτωση ανώτατου ορίου ημερών εκτός
έδρας ετησίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Απριλίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αριθμ. απόφ. 6/675/27.2.2014
(9)
Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Την απόφαση 2/363/30.11.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1755/14.12.2005)
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς «Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρί−
ου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση
του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών».
3. Την απόφαση 90/1/1.10.2013 της Επιτροπής Πιστω−
τικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της
Ελλάδος.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα για
τα οποία έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση στην Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παροχή πίστω−
σης(στο εξής: η «Πίστωση») από Ανώνυμη Εταιρία Παρο−
χής Επενδυτικών Υπηρεσιών (στο εξής: η «ΑΕΠΕΥ») προς
εντολέα της (στο εξής: «ο Πελάτης»), για την αγορά
κινητών αξιών, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α
του άρθρου 5 του ν. 4141/2013.
Άρθρο 2
Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας
1. Η ΑΕΠΕΥ διασφαλίζει επαρκή βαθμό διαφοροποί−
ησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας με γνώμονα τη
διασπορά κινδύνου μεταξύ των στοιχείων του χαρτο−
φυλακίου ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρό−
σφορο κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση, το χαρτοφυλάκιο
ασφαλείας απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον
τριών εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου που
περιλαμβάνεται σε αυτό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το
40% της τρέχουσας αξίας αυτού. Η παρούσα υποχρέ−
ωση δεν ισχύει όταν:
i. Στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνονται με−
ρίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 και μερίδια
ΑΚΕΣ του ν. 2992/2002 που αποτελούν αντικείμενο δι−
απραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή
Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), η συνολική αξία
των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του συ−
νόλου του.
ii. Στη σύμβαση πίστωσης έχει συνομολογηθεί μεταξύ
ΑΕΠΕΥ και Πελάτη της, ότι η εξόφληση της Πίστωσης
γίνεται εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συ−
ναλλαγών.
2. Δεν μπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο
ασφάλειας κινητές αξίες που τελούν υπό αναστολή δι−
απραγμάτευσης.
3. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης κινητών
αξιών οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο
ασφαλείας, η ΑΕΠΕΥ οφείλει να αξιολογεί τους λόγους
της αναστολής, προκειμένου να συμμορφωθεί άμεσα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
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4. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας είναι της
αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη, ελεύθερα από
κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.
5. Η δέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφα−
λείας προϋποθέτει εντολή του Πελάτη, εκτός από την
περίπτωση κινητών αξιών που αγοράζονται με Πίστωση.
Αποδέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας,
επιτρέπεται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν δημι−
ουργείται έλλειμμα περιθωρίου ή δεν αυξάνεται τυχόν
υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου.
Άρθρο 3
Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας
1. Οι κινητές αξίες και τα μερίδια ΑΚΕΣ που αποτε−
λούν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτιμούνται στη
λήξη κάθε εργάσιμης ημέρας, με βάση την πιο πρό−
σφατη τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς ή
του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα μερίδια
ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται στην καθαρή τιμή της προηγού−
μενης εργάσιμης ημέρας.
2. Η σύμβαση Πίστωσης μπορεί να προβλέπει ειδι−
κότερες ρυθμίσεις σχετικά µε την αποτίμηση κινητών
αξιών ως στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας στην
περίπτωση:
α) που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συ−
νένωση κινητών αξιών ή έκδοση δωρεάν νέων κινητών
αξιών για οποιοδήποτε λόγο,
β) εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης
απόκτησης ή ανταλλαγής κινητών αξιών.
Άρθρο 4
Σύμβαση Πίστωσης
1. Η έγγραφη σύμβαση που ορίζεται στην παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 4141/2013, πρέπει να καθορίζει κατ’
ελάχιστο τα εξής:
α) Τη διάρκεια της σύμβασης και τον τρόπο λύσης της.
β) Αναλυτικά τις επιβαρύνσεις του Πελάτη για την
παροχή Πίστωσης με ειδική αναφορά στο επιτόκιο, στην
περίοδο εκτοκισμού και σε τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις
υπέρ της εταιρίας ή τρίτων.
γ) Τη βασική λειτουργία του μηχανισμού παροχής Πι−
στώσεων, κατά τρόπο κατανοητό.
δ) Τα στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το χαρ−
τοφυλάκιο ασφαλείας.
ε) Τα οριζόμενα από την ΑΕΠΕΥ ποσοστά αρχικού
περιθωρίου και διατηρητέου περιθωρίου.
στ) Τη διαδικασία τροποποίησης ή λύσης της σύμβα−
σης η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διενερ−
γείται εγγράφως.
ζ) Τη σειρά εκποίησης των στοιχείων του χαρτοφυ−
λακίου ασφαλείας στην οποία θα προβαίνει η ΑΕΠΕΥ
σε περίπτωση μη προσήκουσας κάλυψης περιθωρίων.
η) Τη διαδικασία και τους όρους δέσμευσης και απο−
δέσμευσης στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.
θ) Δήλωση του Πελάτη ότι είναι ενημερωμένος για
τον κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών με
Πίστωση και για την υποχρέωση κάλυψης των περιθω−
ρίων και των συνεπειών από τη μείωση του περιθωρίου
κάτω από το απαιτούμενο διατηρητέο περιθώριο και ιδι−
αίτερα, μεταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών
εκποίησης στοιχείων του χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.
2. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την παροχή Πιστώ−
σεων υπό όρους αυστηρότερους από τους όρους που
καθορίζονται από την παρούσα απόφαση ή το νόμο.
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Άρθρο 5
Πίστωση εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των
συναλλαγών
Δεν συνιστά εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος
αγοράς κινητών αξιών, η πληρωμή του τιμήματος με
το προϊόν της πώλησης των κινητών αξιών που αγο−
ράστηκαν ή με το προϊόν της πώλησης άλλων κινητών
αξιών αν δεν έχει συμφωνηθεί Πίστωση σύμφωνα με τα
άρθρα 5 έως 10 του ν. 4141/2013, εάν η εκκαθάριση της
χρηματιστηριακής συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ημε−
ρομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης
της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς.
Άρθρο 6
Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο
1. Το ποσοστό του αρχικού περιθωρίου ορίζεται σε
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) της τρέχουσας
αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.
2. Το ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου ορίζεται
σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) της τρέχου−
σας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4141/2013, αναφέρεται
στην έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Χρηματι−
στηρίου Αθηνών.
4. Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης
του διατηρητέου περιθωρίου, η ΑΕΠΕΥ δεν θα προβαί−
νει για λογαριασμό του Πελάτη σε καμία άλλη αγορά
κινητών αξιών με Πίστωση.
Άρθρο 7
Πληροφόρηση Πελατών
Η ΑΕΠΕΥ τηρεί διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίζει
ότι οι Πελάτες στους οποίους παρέχει την παρεπόμενη
υπηρεσία της πίστωσης λαμβάνουν επαρκή πληροφόρη−
ση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τους κινδύνους
που ενέχει η συγκεκριμένη παρεπόμενη υπηρεσία.
Άρθρο 8
Ενημέρωση Πελάτη
Επιπλέον των επιβαλλόμενων από την κείμενη νομο−
θεσία υποχρεώσεων ενημέρωσης, η ΑΕΠΕΥ μέσω στα−
θερού μέσου (όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 2
της απόφασης 1/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) τουλάχιστον μία φορά
το μήνα ενημερώνει τον Πελάτη:
α) αναλυτικά για τις συναλλαγές του και την κίνηση του
λογαριασμού του σε χρήματα και σε στοιχεία του χαρ−
τοφυλακίου ασφαλείας κατά τον προηγούμενο μήνα και
β) για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας
και το ύψος της Πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα
της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση.
Άρθρο 9
Τήρηση αρχείων
1. Η ΑΕΠΕΥ τηρεί σε καθημερινή βάση τα εξής στοιχεία:
α) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις
οποίες δεν παρέχεται Πίστωση (χρεωστικά και πιστωτι−
κά υπόλοιπα) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν εκπρόθεσμων
χρεωστικών υπολοίπων.
β) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις
οποίες παρέχεται Πίστωση (χρεωστικά υπόλοιπα και
συνολική τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλεί−
ας των πελατών αυτών) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν
εκπρόθεσμων χρεωστικών υπολοίπων.
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γ) Τον συνολικό αριθμό των ενεργών συμβάσεων Πί−
στωσης.
2. Η ΑΕΠΕΥ τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό στα βιβλία
της για κάθε Πελάτη, στον οποίο καταχωρεί τις χρεοπι−
στώσεις και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την παροχή
Πιστώσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 10
Υποβολή στοιχείων
Η ΑΕΠΕΥ υποβάλλει μηνιαίως στην Επιτροπή Κεφαλαι−
αγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης,
με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε μήνα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία αναφοράς.
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από την διάταξη
του άρθρου 2 της παρούσης, η ισχύς του οποίου αρχί−
ζει τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο καταργείται η
απόφαση 2/363/30.11.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1755/14.12.2005).
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην περίληψη της υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 141537/5427/13−3−2014
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 897/10−4−2014 (τ. Β΄) στην σελίδα
13711 στην Β΄ στήλη, παράγραφος (12), διορθώνεται η
ημερομηνία γέννησης:
από την εσφαλμένη: «20−3−2011»
στην ορθή «20−7−1967».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(11)
Στην με αρ. Φ.2.ΓΑ/27006/Δ5/25−02−2014 απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χορή−
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
704/τ. Β΄/20−03−2014 διορθώνεται στην απόφαση:
το εσφαλμένο «... Από το σχολικό έτος 2013−2014, χο−
ρηγούμε στην εταιρεία “ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.” άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης− Νηπιαγωγείου ... Ο διακριτικός τίτλος άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας είναι “Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό
Νηπιαγωγείο− ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ”»
στο ορθό: «Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε
στην εταιρεία “ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” άδεια
ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης− Νηπι−
αγωγείου ... Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας είναι “Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγω−
γείο− ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”»
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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