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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ2014
(1)
Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή
τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1. Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
2. α) Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄/128), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 249/1998 (Α΄/186) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988).

γ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄) όπως ισχύει.
3. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄/144) «Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών».
4. Του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν με το Ν. 4038/2012 (Α΄/14), ως και τις δι−
ατάξεις του Ν. 3229/2004 (Α΄/38) και του Ν. 3051/2002 (Α΄/220).
5. Της περίπτωσης ιβ. του άρθρου 17 του Ν. 3229/2004
(Α΄/38), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγρά−
φων 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180) και
σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 20 του
άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄/14).
Β. 1. Την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
2. Την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
3. Το τελικό σχέδιο απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. που αφορά
τη ρύθμιση θεμάτων κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου
τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, το
οποίο, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της
δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω του
διαδικτυακού τόπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης από τις
15 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε
στην Ε.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/
ΕΚ και έλαβε κωδικό αριθμό ανάρτησης 2013/24/GR.
4. Την από 13 Μαρτίου 2013 Οικονομική Μελέτη, την
οποία εκπόνησαν και υπογράφουν τα στελέχη της
Ε.Ε.Ε.Π. Αναστάσιος Φουσκαρής, Ανδρέας Θεοδωρόπου−
λος και Αθανάσιος Λακαφώσης, Οικονομολόγοι, μέλη του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας καθώς και το
υπ’ αριθμ. ΠΡΠ0506110413/11−4−2013 έγγραφο της ΕΕΠ στο
οποίο παρατίθενται διευκρινίσεις και στοιχεία τεκμηρί−
ωσης ορισμένων παραδοχών της μελέτης.
5. Το με αριθμό 45/3/20.03.2013 απόσπασμα πρακτικού
της Ε.Ε.Ε.Π. το οποίο ενσωματώνει την προβλεπόμενη
από την παράγραφο 10 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
(Α΄/180) εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.
6. Την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπ’
αριθμ. 2013/0217/GR ανάρτηση στο σύστημα TRIS.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
τον καθορισμό των τελών και παραβόλων σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 50
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του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), για τον τομέα των τυχερών
παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT» ως εξής:
1. Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος
του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Εβδομήντα (70) ευρώ, ανά κατάστημα.
2. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος του ση−
μείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
(Α΄/180): Εβδομήντα (70) ευρώ, ανά κατάστημα.
3. Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), σε συν−
δυασμό με το σημείο β. της παραγράφου 3 του άρθρου
50 του ιδίου νόμου, που προκαταβάλλεται για κάθε έτος
λειτουργίας: Εκατόν είκοσι (120) ευρώ x ν, ανά κατάστημα,
όπου ν= αριθμός παιγνιομηχανημάτων ανά κατάστημα.
4. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου
του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.
5. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιο−
μηχανήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του
άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ,
ανά παιγνιομηχάνημα.
6. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου του σημείου
β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
(Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.
7. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος
του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παιγνιο−
μηχάνημα.
8. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο
Κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανη−
μάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180):
Πενήντα (50) ευρώ.
9. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο
Εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων
τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου
4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50)
ευρώ.
10. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο
Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύ−
που VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4
του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180): Πενήντα (50)
ευρώ.
11. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγρα−
φής στο Μητρώο Κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και
παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου
β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
(Α΄/180): Πενήντα (50) ευρώ.
12. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής
στο Μητρώο Εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιο−
μηχανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της
παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180):
Πενήντα (50) ευρώ.
13. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής
στο Μητρώο Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομη−
χανημάτων τύπου VLT της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της
παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180):
Πενήντα (50) ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του σημείου β. της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), τα
παραπάνω προσδιοριζόμενα παράβολα και τέλη απο−
τελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και ορίζεται με την
παρούσα ως το Όργανο Είσπραξης. Τα παράβολα και

τα τέλη της παρούσας απόφασης καταβάλλονται σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Ε.Ε.Ε.Π., η δε
σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντιστοίχου
παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό
έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται
ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, όπως
αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση καθώς
και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που καταβάλλει.
Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω
έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστα−
τικό είσπραξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/ 5482 /0026
(2)
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενι−
αίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α΄138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 4
του ν. 4224/2013 (Α΄288),
β) του άρθρου 26 παρ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄247),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Την αριθμ. Υ.48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−9−2012 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄2574).
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό.
5. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πληροφο−
ριακών Συστημάτων όπως διατυπώθηκε στο Α.Π. Γρ.
ΓΓΠ0000259ΕΞ2014 έγγραφό του.
6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τη ρύθμιση
όλων των θεμάτων οργάνωσης, διαχείρισης και εν γένει
λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ)
που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονο−
μικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οργάνωση και λειτουργία του Ε.Σ.Υ.Π.
1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, λειτουργεί παρα−
γωγικά, από 1ης Μαΐου 2014, Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών
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(Ε.Σ.Υ.Π.) με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση
της εξόφλησης των δαπανών για την παροχή υπηρεσι−
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς
αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
2.α. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. δημιουργεί−
ται Μητρώο Φορέων στο οποίο καταχωρίζονται με δική
τους μέριμνα, υποχρεωτικά, όλοι οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης (άρθρο 1Β ν. 2362/1995 όπως ισχύει), εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας
του Συστήματος (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 3979/2011).
β. Εντός της αυτής προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που έχουν συνάψει συμβά−
σεις για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1 του
παρόντος, καταχωρίζουν στο Ε.Σ.Υ.Π., μέσω του πλη−
ροφοριακού συστήματος του επόμενου άρθρου, κάθε
στοιχείο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ηλε−
κτρονικές επικοινωνίες (συμβάσεις κ.λπ.) (άρθρο 38 παρ.
3 ν. 3979/2011).
3.α. Μετά τις προαναφερόμενες καταχωρήσεις και
την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας, τα σχετικά με
τις ανωτέρω υπηρεσίες τέλη και δαπάνες εξοφλούνται,
αποκλειστικά και μόνο, εφόσον όλα τα στοιχεία τους
έχουν καταχωρηθεί στο Ε.Σ.Υ.Π., σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παρούσα. Εξαιρούνται οι φορείς που καλύ−
πτονται από το απόρρητο, λόγω της ειδικής φύσεως ή
της αποστολής τους.
β. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων των δαπανών στο
Ε.Σ.Υ.Π. και την αποδοχή τους από τους οικείους φορείς,
εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό, που αποτελεί στοιχείο
της κανονικότητας της δαπάνης (άρθρο 38 παρ. 3 ν.
3979/2011). Υπόδειγμα του αποδεικτικού αυτού επισυνά−
πτεται ως Παράρτημα στην παρούσα.
Άρθρο 2
Υποστηρικτικές δομές του Ε.Σ.Υ.Π.
1. Για την αποτελεσματική υποστήριξη της λειτουργίας
του ΕΣΥΠ υλοποιήθηκε στη Γ.Γ.Π.Σ. πληροφοριακό σύ−
στημα διαχείρησης με τίτλο «Τηλεπικοινωνιακές Δαπά−
νες Ελληνικού Δημοσίου» (ΤΗΛ.Ε.Δ.), το οποίο αποτελεί
υποσύστημα του ΕΣΥΠ.
2. Το ΤΗΛ.Ε.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστή−
ματα:
α. Αναφορές (reports) ανά φορέα, επιχειρησιακό δια−
χειριστή, τηλεφωνική παροχή κ.λπ. για λόγους πληρο−
φόρησης ή στατιστικής επεξεργασίας.
β. Ηλεκτρονική ενημέρωση παρόχων για τυχόν ασυμ−
φωνίες με τις υποβαλλόμενες απαιτήσεις και την εξό−
φληση των υποβαλλόμενων λογαριασμών τους.
γ. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) για παροχή
πληροφόρησης και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Άρθρο 3
Καταχώριση στο Μητρώο Φορέων −
Πιστοποίηση και εγγραφή χρηστών στο Ε.Σ.Υ.Π.
1. Κάθε πάροχος αποστέλλει τα στοιχεία του (επωνυ−
μία, ταχυδρομική διεύθυνση, όνομα νομίμου εκπροσώπου,
στοιχεία επικοινωνίας − ΑΦΜ) εντός 10 ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας στη Γ.Γ.Π.Σ. εγγράφως, με
σκοπό την πιστοποίηση του για πρόσβαση και χρήση
του συστήματος. Η ΓΓΠΣ καταχωρεί τα στοιχεία στο
σύστημα και στην συνέχεια αποστέλλει τους απαραιτή−
τους κωδικούς πρόσβασης για τη χρήση του συστήματος
σε κάθε πάροχο.
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Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων αυτών
κάθε πάροχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την
Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερο−
μηνία της.
2. Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ορίζουν, άμε−
σα μετά την έκδοση της παρούσας, δύο (2) υπαλλήλους
τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο
Ε.Σ.Υ.Π. και έχουν (οι φορείς) την ευθύνη της παρεχό−
μενης εξουσιοδότησης χρήσης του συστήματος. Προς
τούτο ο οικονομικά υπεύθυνος κάθε φορέα εισάγει στο
σύστημα τα στοιχεία του φορέα και τα στοιχεία των
υπό−πιστοποίηση χρηστών − υπαλλήλων του, τα οποία
περιλαμβάνουν το ΑΦΜ, το Επώνυμο, το Όνομα, τη θέση,
το e−mail αυτών, την ταχυδρομική διεύθυνση της Υπη−
ρεσίας και το υπηρεσιακό τους τηλέφωνο.
3.α. Για την πιστοποίηση και τη σύνδεση στο σύστη−
μα χρησιμοποιούνται από τον οικονομικά υπεύθυνο του
οικείου φορέα και από τους πιστοποιημένους χρήστες,
το προσωπικό όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός
πρόσβασης (password) που τους έχει χορηγηθεί από
το σύστημα TAXISNET. Προς τούτο καθένας από τους
ανωτέρω μεταβαίνει στην ιστοσελίδα που θα ανακοι−
νωθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ και εισάγει τους
προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET.
β. Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που
καταχωρούνται μεταβληθούν ο φορέας υποχρεούται
να τα επικαιροποιήσει μέσω του οικονομικά υπευθύνου
του φορέα ή των πιστοποιημένων χρηστών του Ε.Σ.Υ.Π.
που έχει ορίσει.
4. Οι, κατά τα ανωτέρω, πιστοποιημένοι χρήστες ανα−
λαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
− Τηρούν και επικαιροποιούν τα στοιχεία του φορέα
τους στο Μητρώο Φορέων του άρθρου 1 της παρούσας.
− Τηρούν και επικαιροποιούν, επίσης, τα στοιχεία των
τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που λειτουργούν στο
φορέα τους.
− Παρακολουθούν και ελέγχουν τους λογαριασμούς
των τηλεπικοινωνιακών κ.λπ. τελών που καταχωρούνται
στο Ε.Σ.Υ.Π. από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπη−
ρεσιών.
− Εξάγουν τις απαραίτητες αναφορές και στατιστικά
στοιχεία για το φορέα τους.
Άρθρο 4
Εισαγωγή στο Ε.Σ.Υ.Π. των οικονομικών
απαιτήσεων των παρόχων.
Για την εισαγωγή και επεξεργασία των οικονομικών
απαιτήσεων των παρόχων στο Ε.Σ.Υ.Π. τηρείται η ακό−
λουθη διαδικασία:
Κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προ−
σφέρει τις υπηρεσίες του προς τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, καταχωρεί στο Ε.Σ.Υ.Π. μεταφορτώνοντας
ηλεκτρονικό αρχείο ή μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας
(web service), αμέσως μετά την έκδοση κάθε περιοδικού
λογαριασμού, τις απαιτήσεις για την πληρωμή του. Τα
στοιχεία που εισάγονται είναι οι απαιτήσεις του όπως
αποτυπώνονται στους σχετικούς περιοδικούς λογαρια−
σμούς, ο μοναδικός κωδικός αριθμός πληρωμής, πάγια
κόστη, στοιχεία κλήσεων ανά προορισμό (ενδεικτικά κλή−
σεις προς κινητά, αστικά, υπεραστικά, διεθνή), χρονο−
χρέωση, ογκοχρέωση δεδομένων, καθώς και κάθε άλλου
είδους σχετικές χρεώσεις, οι οποίες (πληροφορίες) είναι
προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκό−
μενους στη διαδικασία (φορείς, παρόχους, ελεγκτικά
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όργανα), κατά λόγο αρμοδιότητας. Τα στοιχεία αυτά
εμφανίζονται στο σύστημα με την ένδειξη κατάστασης
«Νέος Λογαριασμός». Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά
προωθούνται αυτόματα από το σύστημα για έλεγχο και
αποδοχή προς τους φορείς χρήσης.
Ο ακριβής μορφότυπος του αρχείου που εισάγεται στο
Ε.Σ.Υ.Π. και ο μορφότυπος της υπηρεσίας ανακοινώνονται
στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.
2.α. Μετά την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή των δεδομέ−
νων των λογαριασμών από τους παρόχους στο Ε.Σ.Υ.Π.,
ο χρήστης του συστήματος στον οικείο φορέα πραγμα−
τοποιεί έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των λογα−
ριασμών, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, για την
αποδοχή ή μη των καταχωρημένων απαιτήσεων. Για όσες
απαιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές ενημερώνεται μέσω
του συστήματος ο πάροχος για το λόγο απόρριψης και
μεταβάλλεται η κατάσταση απαίτησης σε «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ».
Για τις απαιτήσεις που γίνονται αποδεκτές η κατάσταση
μετατρέπεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ» και προωθείται για έλεγχο
και πληρωμή στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
β. Ο οικείος φορέας εκδίδει, μέσω του Ε.Σ.Υ.Π., το απο−
δεικτικό καταχώρησης του άρθρου 1 της παρούσας για
τις απαιτήσεις που προωθούνται προς πληρωμή.
Άρθρο 5
Έλεγχος νομιμότητας και πληρωμή απαιτήσεων
Οι απαιτήσεις των παρόχων, μετά την αποδοχή τους
από τους χρήστες του Ε.Σ.Υ.Π. στον οικείο φορέα, προω−
θούνται, με συνημμένο το αποδεικτικό καταχώρησης, για
εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής στην αρμόδια
Ελεγκτική Υπηρεσία (Υ.Δ.Ε. ή Οικονομική Υπηρεσία του
οικείου φορέα). Για όσες απαιτήσεις δεν εγκρίνονται ο
αρμόδιος εκκαθαριστής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενη−
μερώνει τον οικείο φορέα για το λόγο της μη έγκρισης
πληρωμής της απαίτησης. Για τις απαιτήσεις που εγκρί−
νονται εκδίδεται στη συνέχεια ο προβλεπόμενος από τις
οικείες διατάξεις τίτλος πληρωμής, ο οποίος προκειμέ−
νου για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης εξοφλείται
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με πίστωση του
λογαριασμού του δικαιούχου παρόχου. Για τους λοιπούς
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο τίτλος πληρωμής προ−
ωθείται στην οικεία ταμειακή Υπηρεσία για εξόφληση.
Για τις απαιτήσεις που ολοκληρώνεται η πληρωμή, η
κατάσταση μετατρέπεται από τους πιστοποιημένους
χρήστες του Ε.Σ.Υ.Π. στον οικείο φορέα σε «ΕΞΟΦΛΗΜΕ−
ΝΟ», ενώ για όσες δεν εγκρίνονται και δεν εξοφλούνται
σε «ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ» και συμπληρώνεται στο σύστημα
σχετική αιτιολόγηση. Για τις εξοφλούμενες δαπάνες ο
πάροχος επιβεβαιώνει στο Ε.Σ.Υ.Π. την εξόφληση της
συγκεκριμένης απαίτησης του.
Άρθρο 6
Στατιστικά στοιχεία και δεδομένα
1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης έχει πρόσβαση στα στατιστικά
στοιχεία του Ε.Σ.Υ.Π.
2. Στατιστικά δεδομένα του Ε.Σ.Υ.Π. δύναται να δημο−
σιοποιούνται, ως ανοικτά δεδομένα, στο διαδικτυακό
τόπο ανοικτών δεδομένων της ελληνικής κυβέρνησης.
Άρθρο 7
Ειδικές υποχρεώσεις
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σύστημα του ΕΣΥΠ οφεί−
λουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανω−
τικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε η χρήση της
υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την

εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί
η πρόσβαση.
2. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης περιστατικού
παραβίασης της ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα
όλοι οι εμπλεκόμενοι, υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα
το γραφείο ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ. με τις πληροφορίες
του περιστατικού. Είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να δια−
τηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να
συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.
Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το Ε.Σ.Υ.Π. με τη χρήση κατάλληλων διεπαφών ανταλ−
λάσσει πληροφορίες – δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή
με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.)
Άρθρο 9
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου
1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών,
Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), για την επίβλεψη της
αποτελεσματικής λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. που αποτε−
λείται από τους:
α. Αθανάσιο Παναγόπουλο, υπάλληλο ΙΔΑΧ (Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό Δίκτυα Η/Υ), με βαθμό Δ΄, που
υπηρετεί στη Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
(Δ/31) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη−
μάτων, ως Συντονιστή.
β. Βασίλειο Παπαφωτεινό υπάλληλο, με βαθμό Β΄, του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής Software), που
υπηρετεί στη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
γ. Μαρία Κοντογιάννη, Ειδικό Επιστήμονα (ΕΕ) Πληρο−
φορικής, που υπηρετεί στη Δ53−Διεύθυνση Πληροφορι−
ακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής.
δ. Γεώργιο Κολίτσα, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου
ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ26−Διεύθυνση
Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστι−
κών Διατάξεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής.
2. Γραμματέας της ΟΔΕ ορίζεται η Αικατερίνη Κλώσσα,
υπάλληλος με βαθμό Γ΄, του κλάδου Χειριστών Η/Υ, που
υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ΚΕΠΥΟ.
3. Το έργο της συνιστώμενης Ο.Δ.Ε. ανάγεται στο συ−
ντονισμό και επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας
του Ε.Σ.Υ.Π., προς το σκοπό επίτευξης οικονομιών κλί−
μακος από τον εξορθολογισμό των δαπανών των φορέ−
ων της Γενικής Κυβέρνησης, αναφορικά με την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συναφών προς αυτές
πληροφοριακών συστημάτων, μέσω της εν γένει κεντρι−
κής διαχείρισης των σχετικών τελών.
4. Η Ο.Δ.Ε. συνεδριάζει στο Κεντρικό Κατάστημα του
Γ.Λ.Κράτους (Πανεπιστημίου 37 Αθήνα) εντός του κανο−
νικού ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7417

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 2/5482/0026/24-2-2014 ț.ȣ.Į.

ƧƭƭƩƯƫƬƩ ƦƩƮƱƬƳƣƵƫƣ
ƶƲƱƶƳƥƧƫƱ ƱƫƬƱƯƱƮƫƬƺƯ

ǹȆȅǻǼǿȀȉǿȀȅ ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǾȈ Ȁǹǿ
ǹȆȅǻȅȋǾȈ ǻǹȆǹȃȍȃ Ȉȉȅ ǼȈȊȆ
1. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ǹʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ
1.1 ǹ/ǹ ǹʌȠįİȚțĲȚțȠȪ
1.2 ǲĲȠȢ
1.3 ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțĲȪʌȦıȘȢ
2. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĭȠȡȑĮ ȁȒʌĲȘ ĲȦȞ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
2.1 ȀȦįȚțȩȢ
2.2 ǹĭȂ
2.3 ȉȓĲȜȠȢ - ǼʌȦȞȣȝȓĮ
3. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȠȪ ȆĮȡȩȤȠȣ
3.1 ǹĭȂ
3.2 ȉȓĲȜȠȢ - ǼʌȦȞȣȝȓĮ
4. ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ǻĮʌĮȞȫȞ
ȀȦį. ǹȡȚș ȀȦį. ǹȡȚș. ȆİȡȓȠįȠȢ ǼȓįȠȢ
ȆȠıȩ
ĭȆǹ
ȆĮȡȠȤȒȢ
ȆȜȘȡȦȝȒȢ
ȋȡȒıȘȢ
(ȤȦȡȓȢ
(ǹʌȩĭȆǹ)
ǲȦȢ)

ȆȡȠșİıȝȓĮ
ȆȜȘȡȦȝȒȢ

F
Aριθμ. Φ.2.ΓΑ/26135/Δ5
(3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/1−9−1977).
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΄/
25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−

γουσες 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» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και 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» 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 υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
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παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β΄/18−11−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3−4−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την αρ. 26/ΤΕΕ/7800/22−7−2008 αναθεώρηση της
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Διεύθυνση
Κοινωνικής Πρόνοιας.
6. Την αρ. πρωτ. 32428/Δ5/9−8−2006 άδεια ίδρυσης Ιδι−
ωτικού Νηπιαγωγείου και την αρ. πρωτ. 5619/9−7−2012
ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
7. Την από 12−8−2013 αίτηση του Κυριακίδη Νικόλαου με
την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων, καθώς
και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτη−
ριακή 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 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου»
(ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/5−7−2013), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην
εταιρία «Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
O.E.− ΝΤΕΚΡΟΛΙ» για δύο αίθουσες διδασκαλίας και για
αριθμό νηπίων τριάντα πέντε (35).
Ο διακριτικός τίτλος Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΝΤΕΚΡΟΛΙ».
Το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο Αγρόκτημα 388,
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον
Κυριακίδη Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/26149/Δ5
(4)
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΄/1−9−1977).
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΄/
25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες 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»

και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και 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» και του
άρθρου 11 του ν. 4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια Εγκα−
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός 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΄/18−11−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3−4−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την αρ. 13601/22−6−1989 τροποποίηση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Αθηνών − Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.
6. Την αρ. 98/27−1−2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
7. Την από 22−7−2013 αίτηση του Κουνιάκη Χαράλαμπου
με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων, καθώς
και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτη−
ριακή 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 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου»
(ΦΕΚ 1667/τ.Β΄/5−7−2013), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην
εταιρία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
O.E.» για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28).
Ο διακριτικός τίτλος Άδειας Ίδρυσης και λειτουργί−
ας είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΑΦΟΙ
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε».
Το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αναπήρων
Πολέμου 64, στον Καρέα Αττικής με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τον Κουνιάκη Χαράλαμπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/26142/Δ5
(5)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.
Α΄/1−9−1977).
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΄/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες 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»
και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και 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» και του
άρθρου 11 του ν. 4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια Εγκα−
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός 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΄/18−11−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3−4−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την αρ. 13826/96/22−4−1997 απόφαση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών
Δ/νση κοινωνικής Πρόνοιας.
6. Την αρ. 93/19−12−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
7. Την από 06−06−2013 αίτηση της Ρεστέμη Σουλτάνας
με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων.
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:
Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στη Ρεστέμη
Σουλτάνα Άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ
ΡΕΣΤΕΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ για αριθμό νηπίων δέκα (10).
Ο διακριτικός τίτλος Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΡΕΣΤΕΜΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Γεωργούλα
24, στην Αθήνα Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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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 Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση της Πράξης Νο−
μοθετικού 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 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός 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΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την αρ. 7642/5−07−2013 απόφαση του Δήμου Ζωγράφου.
6. Την από 6−11−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των
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.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/46143/19−12−2013 Γνώμη του
ΕΟΠΠΕΠ..
8. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου»
(Β΄1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Ι. ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», άδεια ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου
συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ», για
μία αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ
(28). Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του
Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγω−
γείο − ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ανακρέ−
οντος 29 στου Ζωγράφου, με νόμιμο εκπρόσωπο την
ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/26124/Δ5
(6)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/26123/Δ5
(7)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

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 άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από

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.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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 Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός 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΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Δ5/3613/21−06−1989 άδεια ίδρυ−
σης του Δημοτικού και την με αριθμ. πρωτ. 5627γ/
9−07−2012 απόφαση ανανέωσης λειτουργίας για το 2012−
2013 της Διεύθυνσης ΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
6. Την από 27−01−2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου με
την οποία δηλώνεται ο αριθμός των αιθουσών καθώς και
την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηρι−
ακή 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 Θρησκευμά−
των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στον ΦΡΥ−
ΓΑΝΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού για (12) δώδεκα
αίθουσες διδασκαλίας.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Δη−
μοτικού είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ − ΦΡΥΓΑ−
ΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην περιοχή Ρετζίκη
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/26118/Δ5
(8)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης − 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 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 Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός 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΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2/115250/Δ5/9−09−2008 απόφα−
ση άδειας ίδρυσης, και την με αρ. πρωτ. Φ.17.1/8594/
1−08−2012 απόφαση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας
της Διεύθυνσης Π.Ε Β ΑΘΗΝΑΣ.
6. Την από 2−09−2013 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
του Ιδρύματος «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
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.
7. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ−
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου»
(Β΄1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στο Ίδρυμα
«ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», άδεια ιδιωτι−
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγεί−
ου συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας
δυναμικότητας δώδεκα (25) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Νη−
πιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην Λ. Κηφισίας
321 στην Κηφισιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την
Τσίγκου Δέσποινα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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