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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/26303/0004 (1)
  Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του N. 4002/2011 

«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου...[...]..και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), όπως 
ισχύει σε συνδιασμό με αυτές της περ. ε της παρ. 6 του 
άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α΄174).

β) του άρθρου 28 του N. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287)

γ) της παρ. 11 του άρθρου 79 του N. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 31)

δ) του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87)

ε) του N. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει (Α΄ 247)

στ) του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργά−
νωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει (Α΄ 259)

ζ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
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νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98)

2. Το από 31.10.2013 πόρισμα της Ομάδας Εργασίας η 
οποία συνεστήθη με την αριθμ. 2/86831/0026/24−9−2013 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 30 του π.δ. 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία 

Ανατολικής Αττικής
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία 

Ανατολικής Αττικής έχει έδρα στην Αγία Παρασκευή 
Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρ−
θρώνεται ώς εξής:

α) Τμήμα Α΄ «Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋ−
πολογισμού», με αρμοδιότητες στα θέματα της παρ. 1 
του άρθρου 7 του π.δ. 551/1988, όσον αφορά τις δαπάνες 
κύριου και δευτερεύοντα διατάκτη, που διενεργούνται 
σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού.

β) Τμήμα Β΄ «Εκκαθάρισης Δαπανών Δημοσίων Επεν−
δύσεων και Λογιστικό, με αρμοδιότητες στα θέματα 
των παρ. 1 με στοιχεία θ, ι, ιβ, ιγ και ιστ του άρθρου 7 
του π.δ. 551/1988, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 του 
άρθρου 28 του N. 4223/2014».

Άρθρο 2

Το άρθρο 94 του π.δ. 551/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 94
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 

στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία 
Δυτικής Αττικής έχει έδρα στο Αιγάλεω, λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ «Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπο−
λογισμού», με αρμοδιότητες στα θέματα της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του π.δ. 551 /1988, όσον αφορά τις δαπάνες 
κύριου και δευτερεύοντα διατάκτη, που διενεργούνται 
σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού.

β) Τμήμα Β΄ «Εκκαθάρισης Δαπανών Δημοσίων Επενδύ−
σεων και Λογιστικό», με αρμοδιότητες στα θέματα της 
παρ. 1 με στοιχεία θ, ι, ιβ, ιγ και ιστ του άρθρου 7 του 
π.δ. 551/1988 όσον αφορά στις δαπάνες του Προϋπολο−
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με αυτές 
της παρ. 1 του άρθρου 28 του N. 4223/2014».

Άρθρο 3
Κατάργηση Υπηρεσιών

α) Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους τέως 
Νομαρχιακούς Τομείς: 

α) Ανατολικής Αθήνας, 
β) Δυτικής Αθήνας και 
γ) Νότιας Αθήνας, οι οποίες συστάθηκαν με τις δια−

τάξεις του άρθρου 15 του N. 2307/1995 (Α΄ 107) και των 
οποίων οι αρμοδιότητες περιγράφονται στην αριθμ. 
2039159/5045/0004/19.6.1995 (Β΄ 545) κοινή υπουργική 
απόφαση, καταργούνται.

β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄ «Εκκαθάρισης 
δαπανών Προϋπολογισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

των ανωτέρω Υπηρεσιών μεταφέρονται αντιστοίχως 
στο Α΄ Τμήμα της Υ.Δ.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών.

γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ «Εκκαθάρισης 
δαπανών Νοσηλίων και Λογιστικό» των ανωτέρω Υπη−
ρεσιών, πλην των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 
ασφαλισμένων του δημοσίου, μεταφέρονται αντιστοί−
χως στο Δ΄ Τμήμα της Υ.Δ.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι 
διατάξεις: α) του άρθρου 15 του N. 2307/1995 (Α΄ 113) και 
β) η αριθμ. 2039158/5045/0004/19.6.1995 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 545).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από 1.5.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. oικ. 3937/233 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β.20683/2134/1987 (Β΄ 634) 

κοινής υπουργικής απόφασης για την προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2013/10/
ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 
75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων 
στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου 
οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προ−
σαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευ−
ασία των ουσιών και των μειγμάτων»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και 

3 του N. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ Α΄ 34).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Σύσταση 
και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», 
του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ Α΄ 135) 
«Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας» και του π.δ. 189/95 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Συμπλήρω−
ση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989».

4. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
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5. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1653) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας Αθανάσιο Σκορδά».

7. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις:
7.1 Β. 20683/2134/17−11−1987 (ΦΕΚ Β΄ 634) «Συσκευές αε−

ρολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
75/324/ΕΟΚ»

7.2 οικ. Β 3312/705/17−02−1995 (ΦΕΚ Β΄ 130) «Τροποποί−
ηση της υπ αριθμ. Β.20683/2134/17−11−87 (634/Β/26−11−87) 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας με την οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ 
που αφορά στις συσκευές αερολυμμάτων (αεροζόλ) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

7.3 οικ. 3608/370/07−04−2010 (ΦΕΚ Β΄ 398) «Τροποποίηση 
της υπ αριθμ. Β.20683/2134/1987 (Β΄634) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία 
εναρμονίστηκαν οι οδηγίες 75/324/ΕΟΚ και 94/1/ΕΚ που 
αφορούν στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), σε συμ−
μόρφωση προς την οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής»

8. Την Οδηγία 2013/10/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Μαρ−
τίου 2013 «για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές 
αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με 
την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων» (ΕΕ L77/20/20.3.2013).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποί−
ηση της Β.20683/2134/17−11−1987 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 634), όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ. 
Β 3312/705/17−02−1995 (ΦΕΚ Β΄ 130) και οικ. 3608/370/07−
04−2010 (ΦΕΚ Β΄ 398) κοινές υπουργικές αποφάσεις  και 
ισχύει, για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς την οδηγία 2013/10/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης «για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθε−
σιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συ−
σκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές 
με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων».

Άρθρο 2
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/10/ΕΚ)

Η Β.20683/2134/17−11−1987 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 634) τροποποιείται ως εξής:

1) α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της 
Β.20683/2134/17.11.1987 κοινής υπουργικής απόφασης 
τροποποιείται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1), κάθε συσκευή 
αερολυμάτων (αεροζόλ) ή η τιθέμενη επ’ αυτής ετικέτα, 
σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να 
αναφέρονται οι ενδείξεις επί της συσκευής αερολυ−
μάτων (αεροζόλ), λόγω των μικρών αυτής διαστάσεων 
(συνολική χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 150 ml) 
πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο 
και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:»

β) Το στοιχείο δ) του άρθρου 5 της Β.20683/2134/17.11.1987 
κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2.2 του 
παραρτήματος,».

2. Το Παράρτημα του άρθρου 8 της Β.20683/2134/17.11.1987 
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Στο σημείο 1 του Παραρτήματος προστίθενται ση−
μεία 1.7α και 1.7β ως εξής:

«1.7α. Ουσία
Ως «ουσία» νοείται η ουσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.
1.7β. Μείγμα
Ως «μείγμα» νοείται το μείγμα, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1272/2008».

β) Στο σημείο 2 του Παραρτήματος, τα σημεία 2.2 έως 
2.4 αντικαθίστανται ως εξής:

«2.2. Επισήμανση
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1272/2008, κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέ−
πει να φέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 
τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της:
i) τη δήλωση κινδύνου H229: «Δοχείο υπό πίεση: μπορεί 

να εκραγεί αν θερμανθεί»
ii) τις δηλώσεις προφύλαξης P210 και P251 που προ−

βλέπονται στο μέρος 1 πίνακας 6.2 του παραρτήματος 
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008

iii) τη δήλωση προφύλαξης P410 + P412 που προβλέ−
πονται στο μέρος 1 πίνακας 6.4 του παραρτήματος IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008

iv) τη δήλωση προφύλαξης P102 που προβλέπονται 
στο μέρος 1 πίνακας 6.1 του παραρτήματος IV του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008, όπου η συσκευή αερο−
λυμάτων (αεροζόλ) είναι καταναλωτικό προϊόν

v) οποιεσδήποτε πρόσθετες προφυλάξεις χειρισμού 
που προειδοποιούν τους καταναλωτές σχετικά με τους 
κινδύνους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν· αν η 
συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) συνοδεύεται από χω−
ριστές οδηγίες χρήσης, σ’ αυτές πρέπει επίσης να περι−
λαμβάνονται αυτού του είδους οι προφυλάξεις χειρισμού.

β)Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξι−
νομείται ως «μη εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του 
σημείου 1.9, η προειδοποιητική λέξη «Προσοχή».

γ)Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινο−
μείται ως «εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του σημείου 
1.9, η προειδοποιητική λέξη «Προσοχή» και τα υπόλοιπα 
στοιχεία επισήμανσης για τα «εύφλεκτα αερολύματα 
κατηγορίας 2» που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.2 του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.
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 δ) Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξι−
νομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων 
του σημείου 1.9, η προειδοποιητική λέξη «Κίνδυνος» και τα 
υπόλοιπα στοιχεία επισήμανσης για τα «εύφλεκτα αερολύ−
ματα κατηγορίας 1» που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.2 
του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.

2.3. Όγκος της υγρής φάσης
Ο όγκος της υγρής φάσης στους 50 °C πρέπει να μην 

υπερβαίνει το 90% της καθαρής χωρητικότητας.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 2 και 3 της Οδηγίας 2013/10/ΕΚ)

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 19 Ιουνίου 
2014 όσον αφορά τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) 
που περιέχουν μία ουσία και από 1 Ιουνίου 2015 όσον 
αφορά τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) που πε−
ριέχουν μείγματα.

2 Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι συσκευές 
αερολυμάτων (αεροζόλ) που περιέχουν μείγματα μπο−
ρούν να επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσης πριν από την 1η Ιουνίου 2015. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι συσκευές 
αερολυμάτων (αεροζόλ) που περιέχουν μείγματα και 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015 
δεν απαιτείται να επισημαίνονται εκ νέου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσης έως την 1η 
Ιουνίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 

F
    Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/47969/Δ5 (3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/1−9−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του N. 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 N. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25−
1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατά−
ξεις του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9−
5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και 
του άρθρου 33 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17−9−13) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
N. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10−12−2013) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και 
του άρθρου 11 του N. 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 ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του 
πρώτου άρθρου του N. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β/18.11.12), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β/3−4−13).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτού−
μενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.B/12.12.12).

5. Την αρ. πρωτ. Φ.2.ΜΒ/35417/Δ5/11−3−2014 Μεταβίβαση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

6. Την από 22−7−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
Γεωργακόπουλου Χρήστου της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» με 
την οποία δηλώνεται 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 N. 4093/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 2 της αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην εται−
ρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
και ΣΙΑ ΟΕ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας, Εκ−
παίδευσης − Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι (20)

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ». Το 
σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Τηλεμάχου 7, Π. Φά−
ληρο Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι−
δείας και Θρησκευμάτων τον Γεωργακόπουλο Χρήστο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F

    Αριθμ. Φ.2.Α/47998/Δ5 (4)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N.682/77 Α,244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του N. 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 N. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18/τ.Α/25−1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του N. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10−12−2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... 




