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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή
και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων
και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)»
(Β’ 1397).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 123368/Ν1
(1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016»
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
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του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…… και άλλες διατάξεις» (Α’ 18)
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση... και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β’ 1584).
6. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα»
(Β’ 1157).
7. Την υπ’ αρ. οικ. 48175/23-12-2014 απόφαση του
Δήμου Αγίας Παρασκευής.
8. Την από 12-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03-08-2020 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
εταιρεία «FUTURE OF LEARNING Ι.Κ.Ε.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται στον πρώτο όροφο με δυναμικότητα είκοσι οκτώ (28) και είκοσι
επτά(27) νήπια, και η τρίτη στο ισόγειο με δυναμικότητα
είκοσι επτά (27) νήπια. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των νηπίων δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα εξήντα (60), δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα
των αύλειων χώρων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-MINIVERSITY IKE».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Ηπείρου 19 και Ευεργέτου Γιαβάση στην Aγία Παρασκευή,
με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παπαδοπούλου Βασιλική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. Αποστολέα: 89579/3869
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και
πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και
αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)»
(Β’ 1397).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 6 του άρθρου 6, και του
άρθρου 7, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 5
του άρθρου 58 ν. 4602/2019 (Α’ 45), την παρ. 2 του άρθρου 8, την παρ. 1 του άρθρου 35 και την παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη εφαρμογή
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2307-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).
3. Την υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο το
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Την υπ’ αρ. 104/9/09-07-2020 απόφαση-πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/77431/2052/07-08-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/81/16-04-2019 κοινής
απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων,
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και
αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα
κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397) και ειδικότερα η
περίπτωση (δ), όπως προστέθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/30572/1516/27-05-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2139), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την
έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της
περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
την απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του
ν. 4512/2018 (Α’ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που
τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω
τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του
διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε
άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο,
με χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από
το Τραπεζικό Σύστημα. Σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία
τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια,
αναρτάται με ευθύνη του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα του.
Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο
οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης
ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το
αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
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ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της
οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής,
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η προθεσμία
του προηγούμενου εδαφίου συντρέχει με την προθεσμία
των πέντε εργασίμων ημερών της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του ν. 2664/1998 κατά την οποία διεξάγεται ο έλεγχος του Προϊσταμένου για την αποδοχή ή την
απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του ίδιου νόμου.
Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο οφειλής αναρτάται
στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την
επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης
για την έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται
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στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της
ημέρας αυτής.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παρ. 2
του άρθρου 3.».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 απόφασης (Β’ 1397).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02042413009200004*

