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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Κατάθεσης Σήματος σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/2020
(Α΄ 71).

2

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Αίτησης ή Καταχώρισης Σήματος της ΕΕ σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το αρ. 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020 (Α΄ 71).

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/51949/5819/
50132/29-12-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «Hill
International (Hellas) Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης» με δ.τ. «Hill International (Hellas) S.A.»
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/12585/2307/
50002/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της
εταιρείας «Crescent Holding GmbH» με έδρα
στην Αυστρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

5

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

6

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

Αρ. Φύλλου 3827

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90137
(1)
Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Κατάθεσης Σήματος σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/2020
(Α΄ 71).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/
2020 «Εμπορικά σήματα -ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Το π.δ. 147/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Η μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης κατάθεσης σήματος, που μπορεί να υποβληθεί έγχαρτα, είναι
σύμφωνη με το συνημμένο έντυπο.
2. Τα προς συμπλήρωση στοιχεία του συνημμένου εντύπου, πριν την εκτύπωση και υποβολή αυτού στη Διεύθυνση Σημάτων, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη
του καταθέτη ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
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3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο έντυπο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 90138
(2)
Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Αίτησης ή
Καταχώρισης Σήματος της ΕΕ σε Εθνικό Σήμα
σύμφωνα με το αρ. 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020
(Α΄ 71).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020
«Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα-
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τών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Τη διάταξη του άρθρου 141 του Κανονισμού (ΕΕ)
1001/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το σήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16.6.2017).
4. Το π.δ. 147/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Η μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης μετατροπής Αίτησης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση εθνικού
σήματος, που μπορεί να υποβληθεί έγχαρτα, είναι σύμφωνη με το συνημμένο έντυπο.
2. Τα προς συμπλήρωση στοιχεία του συνημμένου εντύπου, πριν την εκτύπωση και υποβολή αυτού στη Διεύθυνση Σημάτων, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη
του καταθέτη ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
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3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο έντυπο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 90302
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/51949/5819/
50132/29-12-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «Hill
International (Hellas) Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης» με δ.τ. «Hill International (Hellas) S.A.»
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Α΄ 312)
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1
αυτού.
3. Την υπ’ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΙΞ465ΧΙ8-931)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου
1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει,
σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β΄ 3682).
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7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/51949/5819/50132/29-12-2006
(Β΄ 49/2007, Β΄ 1176/2008, Β΄ 227/2012 και Β΄ 2086/2017)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της ημεδαπής
εταιρείας «HILL INTERNATIONAL (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» με δ.τ. «HILL INTERNATIONAL
(HELLAS) S.A.» στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
8. Το υπό στοιχεία οικ. 22137/704/25-02-2020 (Κωδ.
Ενεργ. ΠΣΚΕ 2416648), 31879/872/20-03-2020 και 79391/
2042/27-7-2020 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 3622741) αίτημα της
εταιρείας για τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης όσον
αφορά την επωνυμία της από «Hill International (Hellas)
Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης» με δ.τ. «Hill International
(Hellas) S.A.» (παλαιά επωνυμία) σε «Hill International
(Hellas) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων
Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης» με
δ.τ. «Hill International (Hellas) Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (νέα
επωνυμία).
9. Την υπ’ αρ. 1888494/03-02-2020 ανακοίνωση της
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας,
η οποία μεταξύ άλλων αφορά αλλαγή της επωνυμίας της
σε «Hill International (Hellas) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης» με δ.τ. «Hill International (Hellas)
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΙΕ/51949/5819/
50132/29-12-2006 (Β΄ 49/2007, Β΄ 1176/2008, Β΄
227/2012 και Β΄ 2086/2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως προς την επωνυμία
της εταιρείας η οποία υπάγεται στις διατάξεις του α.ν.
89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και
συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και
ισχύει, από «Hill International (Hellas) Ανώνυμη Εταιρεία
Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης», με δ.τ. «Hill International (Hellas) S.A.» (παλαιά
επωνυμία) σε «Hill International (Hellas) Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης», με δ.τ. «Hill International
(Hellas) Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (νέα επωνυμία).
2. Οι λοιποί όροι τροποποιούμενης απόφασης, παραμένουν ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
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Αριθμ. 90277
(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/12585/2307/
50002/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της
εταιρείας «Crescent Holding GmbH» με έδρα
στην Αυστρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

8. Την υπ΄ αρ. οικ. 39845/1049/09-04-2019 (Κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 2184456), 68682/1786/07-06-2019 (Κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 2245461) και 122945/3520/28-11-2019 (Κωδ.
Ενεργ. ΠΣΚΕ 22380054) αίτηση της εταιρείας «Crescent
Holding GmbH» για τροποποίηση της παραπάνω απόφασης εγκατάστασης, όσον αφορά τις επιχειρήσεις προς
τις οποίες το γραφείο παρέχει υπηρεσίες, χωρίς να προκαλείται μεταβολή στην απασχόληση και το μέγεθος της
δραστηριότητας αυτού στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. ΙΕ/12585/
2307/50002/23-06-2006 (ΤΑΠΣ147/2006, Β΄ 1392/2011,
Β΄ 495/2017 και Β΄ 2037/2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα δυνάμει της παρούσας ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών α) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης,
β) συμβουλευτικού χαρακτήρα, γ) κατάρτισης μελετών,
σχεδίων και συμβάσεων, δ) επεξεργασίας στοιχείων
και ε) λήψης και παροχής πληροφοριών, στη συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27
του ν. 3427/2007 και ισχύει, «OLAYAN INVESTMENTS
COMPANY ESTABLISHMENT» με έδρα στο Λιχτενστάϊν.»
2. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, η εταιρεία «Crescent Holding GmbH»,
υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού)
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) τη σύμβαση
για την παροχή των υπηρεσιών από το γραφείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ΄ αρ.
ΙΕ/12585/2307/50002/23-06-2006 (ΤΑΠΣ 147/2006,
Β΄ 1392/2011, Β΄ 495/2017 και Β΄ 2037/2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
τροποποιείται με την παρ. 1.
3. Οι λοιποί όροι της υπ΄ αρ. ΙΕ/12585/2307/50002/
23-06-2006 (ΤΑΠΣ 147/2006, Β΄ 1392/2011, Β΄ 495/2017
και Β΄ 2037/2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παραμένουν ως έχουν.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Α΄ 312)
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1
αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Την υπ΄ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΙΞ465ΧΙ8-931)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
6. Την υπ΄ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου
1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει,
σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β΄ 3682).
7. Την υπ΄ αρ. ΙΕ/12585/2307/50002/23-06-2006 (ΤΑΠΣ
147/2006, Β΄ 1392/2011, Β΄ 495/2017 και Β΄ 2037/2017)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου
στην Ελλάδα της εταιρείας «Crescent Holding GmbH»
με έδρα στην Αυστρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και
ισχύει.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Τεύχος B’ 3827/09.09.2020
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(5)

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
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΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 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 υπό
στοιχεία 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 υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση«Καθορισμός προϋποθέσεων ...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπ’ αρ. 11935/6-6-2017 απόφαση του Δήμου
Έδεσσας.
8. Την από 13-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03-08-2020 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
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10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού και των Υφυπουργών 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:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ για μία (1) Αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) νηπίων. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει
τα δεκαπέντε (15), κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της ενδιαφερόμενης.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Μελενίκου 18, στην Έδεσσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 112164/Ν1

(6)

Τροποποίηση 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
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) και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
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τικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 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 υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/149157/Δ5/14-10-2013
(Β΄ 632) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην Καραντζούνη Παρασκευή.
7. Την από 6-5-2020 Αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου.
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03-08-2020 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

Τεύχος B’ 3827/09.09.2020

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής.. . του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/149157/Δ5/
14-10-2013 (Β΄ 632/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς
τη διεύθυνση λειτουργίας του σχολείου και ως προς τη
συστέγαση, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι
επτά (27) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΤΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΚΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 60, στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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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.

*02038270909200012*

