
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3258
4 Δεκεμβρίου 2014

38073

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κλείσιμο ειδικών λογαριασμών και μεταφορά των 
υπολοίπων τους σε λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου.  ............................................................................................ 1

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και 
ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχε−
δίου ή υποδείγματος.  ............................................................... 2

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.  .............................. 3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε−
νου με ΜΦΠΑΔ.  .............................................................................. 4

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − 2ου Δημοτικού.  ............................... 5

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − 1ου Δημοτικού.  ................................ 6

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού.  ....................................... 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 1000.01/ΑΣ 189 (1)
Κλείσιμο ειδικών λογαριασμών και μεταφορά των υπο−

λοίπων τους σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημο−
σίου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3566/2007 «περί Οργανισμού 

Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 117/5.6.2007), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2731/1999 «Ρύθ−
μιση θεμάτων Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και 
Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώ−
σεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/5.7.1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 224/2000 «για την οργάνω−
ση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερι−
κών» (ΦΕΚ A΄ 193/6.9.2000).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 60−63 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999) 
περί ειδικών λογαριασμών.

6. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ14042/7.1.2005 (ΦΕΚ 
6 Β΄/10.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ17003/
5.8.2005 (ΦΕΚ 1293/Β΄/15.9.2005) κοινή υπουργική από−
φαση «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες».

7. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών για 
σύσταση Ενδιαμέσων Λογαριασμών για βοήθεια σε 
Αϊτή (Α.Π. οικ 2/11622/Α0024/25.2.2010) και κατάθεση 
του ερανικού προϊόντος τηλεμαραθωνίου για τη Γάζα 
(Α.Π. 37862/Α0024/30.6.2010), έπειτα από την με αριθμ. Φ. 
3120.1/ΑΣ 291/7.6.2010 εισήγηση του Υφυπουργού Εξωτε−
ρικών και το υπ’ αριθμ. 1000.2/9/ΑΣ 80/14.1.2009 έγγραφο 
της ΥΔΑΣ, αντίστοιχα.

8. Το Νόμο υπ’ αριθμ. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008) 
«περί ενίσχυσης της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού ...» και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 2 του 
Α΄ Μέρους περί Κατάργησης Ειδικών Λογαριασμών – 
Ενσωμάτωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

9. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013).

10. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−32479/4.7.2013 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτερικών, 
Κυριάκο Γεροντόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1666/5.7.2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 
2105/9.7.2012).

12. Την υπ’ αριθμ. 213/2014 από 11.6.2014 γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους/Τμ. Α΄.

13. Το υπ’ αριθμ. 1000.2/ΑΣ 33483/30.7.2014 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης ΥΔΑΣ περί κλεισίματος τριών 
ειδικών λογαριασμών [(1) 2341065503, (2) 2341133629 και 
(3) 2341131478], στην Τράπεζα της Ελλάδας.
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14. Το υπ’ αριθμ. 2/61307/Α0024/1.9.2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών − Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους για διαδικασία κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το κλείσιμο των, υπό το στοιχείο 13 του προοιμίου, 
ειδικών λογαριασμών και τη μεταφορά των υπολοί−
πων τους στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
Νο 200543, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
και την εμφάνισή τους στα έσοδα του κρατικού προ−
ϋπολογισμού υπό τον ΚΑΕ 3916 «Χρηματικά υπόλοιπα 
περιουσίας ειδικών ταμείων, λογαριασμών και νομικών 
προσώπων που καταργούνται».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Aριθμ. 12625/1 (2)
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον 

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλε−
κτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου 
ή υποδείγματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1733/1987, άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 2 παρ. 13, άρ−

θρο 4 παρ. 2 και 4 και το άρθρο 7 παρ. 11 του «Μεταφορά 
Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και 
Σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν [ΦΕΚ 171/Α΄/22.9.1987].

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 232/1992 «Έξοδος του Οργανι−
σμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα» 
[ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992].

3. Το Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ−
γανισμοί (ΔΕΚΟ)» [ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005], όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011]. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 79, του Ν. 4144/2013 «Αντι−
μετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφά−
λιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλειας και Πρόνοιας» [ΦΕΚ 88/Α΄/18.4.2013].

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 «Εθνικός Χρόνος» του 
Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 120/Α΄/29.5.2013].

7. Το Π.Δ. 259/1997 «Διατάξεις εφαρμογής του Δια−
κανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε 
με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο 
προστασίας» [ΦΕΚ 185/Α΄/19.9.1997).

8. Το Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπο−
γραφές» [ΦΕΚ 125/Α΄/25.6.2001].

9. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005].

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014, άρθρο 45 «Οργανι−
σμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(ΦΕΚ 185/Α΄/3.9.2014).

11. Το Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012] «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών».

12. Το Π.Δ. 118/2013 [ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013] Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012] «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων».

13. Το Π.Δ. 158/2014 [ΦΕΚ 240/Α΄/3.11.2014] «Διορισμός 
Υπουργών» και το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10.6.2014) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

14. Την 54169/31.10.2014 [ΦΕΚ 2944/Β΄/3.11.2014] απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσ−
σέα Κωνσταντινόπουλο.

15. Την 54248/30.10.2014 [ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/3.11.2014] από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας για διορισμό του Γεωργίου 
Στεργίου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας. 

16. Την υπουργική απόφαση 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 
[ΦΕΚ 778/Β΄/31.12.1987] «Κατάθεση αίτησης για χορήγηση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγμα−
τος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων».

17. Το με αριθμ. πρωτ. Γραφ Υφυπ. 4579/9.5.2014 έγ−
γραφο με το οποίο υποβάλλεται αίτημα του ΟΒΙ για 
έκδοση ΥΑ για την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
από και προς τον ΟΒΙ και ηλεκτρονική κατάθεση αίτη−
σης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος» καθώς και 
το επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα πρακτικού του 
Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 07 της 10.4.2014.

18. Το σύνολο των ενεργειών της Διεύθυνσης Πολι−
τικής Ποιότητας της ΓΓΒ πριν την έναρξη ισχύος του 
Π.Δ. 116/2014 και την ανάληψη της εποπτείας του ΟΒΙ 
από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και 
Νέων Τεχνολογιών.

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης είναι ο 
καθορισμός των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 
για την ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από 
και προς τον ΟΒΙ με τη χρήση τεχνολογιών πληροφο−
ρικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και για την ηλε−
κτρονική κατάθεση αιτήσεων για καταχώριση σχεδίων 
ή υποδειγμάτων στον ΟΒΙ.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα υπουργική απόφαση εφαρμόζεται σε 
κάθε είδους τίτλους, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντί−
γραφα και έγγραφα αλληλογραφίας ή παροχής πληρο−
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φοριών που χορηγεί ο ΟΒΙ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

2. Η παρούσα υπουργική απόφαση δεν εφαρμόζεται 
σε έγγραφα ή βεβαιώσεις για τις εφευρέσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ως προσωρινά ή οριστικά απόρρητες, 
κατ’ εφαρμογή του Ν. 4325/1963 (Α΄ 156).

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται ως:
α. «ΟΒΙ» ή «Οργανισμός», ο Οργανισμός Βιομηχα−

νικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (Άρθρο 1 
Ν. 1733/1987).

β. «ΤΠΕ», οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι−
νωνιών.

γ. «Σύστημα», το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

δ. «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η ηλεκτρονική 
υπογραφή, που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται 
μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να 
καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του 
υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο 
υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστι−
κό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα 
οποία αναφέρεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί 
να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση 
των εν λόγω δεδομένων.

ε. «Υπογράφων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κα−
τέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε 
στο δικό του όνομα, είτε, στο όνομα άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου ή φορέα.

στ. «Χρονοσήμανση»: Αλληλουχία χαρακτήρων ή στοι−
χεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και 
ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια και 
εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών χρονοσήμανσης.

ζ. «Ακριβής χρόνος»: Η αναφορά στοιχείων με τα οποία 
προσδιορίζεται το έτος, ο μήνας, η ημερομηνία, η ώρα, 
τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Για τον ΟΒΙ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ο ακριβής 
χρόνος προσδιορίζεται με βάση την Εθνική ώρα Ελ−
λάδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41, παράγρ. 1, του 
Ν. 4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 120).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΒΙ

Άρθρο 4
Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού είναι 
ελεύθερη εφόσον πρόκειται για πληροφορίες προσιτές 
σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως έντυπα και λοιπές οδη−
γίες ή εφόσον πρόκειται για έρευνα σε μηχανές ανα−
ζήτησης του ΟΒΙ με δημοσιευμένα δεδομένα αιτήσεων 
ή τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αντίγραφα δημοσιευμένων αιτήσεων ή τίτλων, παροχή 
πληροφοριών τεχνολογικής πληροφόρησης, απαντήσεις 
σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Οργανι−
σμού μπορούν, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, 
να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται 

στον ΟΒΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ίδιο 
τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση επικοινωνίας του 
Οργανισμού και αποτελεί τη ρητή συγκατάθεση του 
ενδιαφερόμενου για τη χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης για παραλαβή των απαντήσεων από τον ΟΒΙ.

Άρθρο 6
Αποδεικτικό γνωστοποίησης εγγράφων

Ο ΟΒΙ εκδίδει, υποχρεωτικά, για κάθε ηλεκτρονική 
αποστολή, αποδεικτικό αποστολής εγγράφου το οποίο 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το έγγραφο που απεστάλη, 
τα στοιχεία του υπογράφοντα από τον ΟΒΙ ως αποστο−
λέα, τα αναλυτικά στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του καθώς και τον ακριβή 
χρόνο αποστολής του εγγράφου.

Άρθρο 7
Πιστοποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία

1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή με τον 
Οργανισμό η οποία αφορά τη διαδικασία κατάθεσης ή 
χορήγησης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πιστο−
ποιητικών, τη διαδικασία εγγραφής ιδιοκτησιακών με−
ταβολών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 
οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Οργανισμού από 
την οποία απορρέουν έννομες συνέπειες για το συναλ−
λασσόμενο, απαιτείται ταυτότητα και αυθεντικοποίηση 
του συναλλασσόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή 
του νόμιμου εκπροσώπου τους.

2. Η προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1 πλη−
ρούται με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και 
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη, κατ’ εφαρμογή του 
Π.Δ. 150/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 8
Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

συναλλαγής με τον ΟΒΙ
Η πραγματοποίηση συναλλαγών με το Σύστημα γίνε−

ται κατ’ επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η 
συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας 
του Συστήματος.

Άρθρο 9
Εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής
1. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλα−

γής του ΟΒΙ απαιτείται εγγραφή του συναλλασσόμενου, 
η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και νομιμοποιητικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητάς του. Το αίτημα εγγραφής συνιστά δήλωση 
βουλήσεως του συναλλασσόμενου για χρήση των υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ.

2. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) 
του συναλλασσομένου βασίζεται στα διαπιστευτήρια 
που κατέχει, σύμφωνα με τα οποία αναγνωρίζεται και 
επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητάς του.

3. Για τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
από τον συναλλασσόμενο απαιτείται αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό, το οποίο δημιουργείται από ασφαλή δι−
άταξη, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 150/2001.

Άρθρο 10
Προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα

1. Με την εγγραφή στις υπηρεσίες του ΟΒΙ, δημιουρ−
γείται προσωπικός λογαριασμός επικοινωνίας μεταξύ 
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συναλλασσόμενου και ΟΒΙ και δημιουργείται προσωπική 
ηλεκτρονική θυρίδα.

2. Στην περίπτωση αυτή όλες οι αλληλογραφίες ή 
κοινοποιήσεις του Οργανισμού προς τους συναλλασσό−
μενους πραγματοποιούνται με χρήση της ηλεκτρονικής 
θυρίδας.

3. Η ηλεκτρονική θυρίδα παρέχει αυτόματη επιβε−
βαίωση αποστολής κάθε εγγράφου από τον ΟΒΙ, ως 
αποστολέα.

4. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα της θυρίδας 
έχει ο κάτοχός της και όποιος έχει νόμιμα εξουσιοδο−
τηθεί απ’ αυτόν.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας

1. Τεκμαίρεται ότι ο συναλλασσόμενος με τον ΟΒΙ 
αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο του κοινοποιούμε−
νου εγγράφου μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας που του 
έχει διαθέσει ο ΟΒΙ, κατά τον ακριβή χρόνο αυτόματης 
επιβεβαίωσης της αποστολής που αναγράφεται επί του 
εγγράφου με τη χρήση της ασφαλούς Χρονοσήμανσης.

2. Όλες οι ηλεκτρονικές θυρίδες του ΟΒΙ έχουν αυτό−
ματο σύστημα ειδοποίησης αποστολής εγγράφων στον 
κάτοχό τους μέσω εικονιδίου και ηχητικού σήματος.

Άρθρο 12
Πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής

1. Για την έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής 
υπογραφής σε υπαλλήλους του ΟΒΙ ή σε συναλλασ−
σόμενους με τον ΟΒΙ, εφαρμόζεται ο υπ’ αριθμ. 248/71 
Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλε−
κτρονικής Υπογραφής (Β΄ 603) της 16ης Μαΐου 2002 της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), ως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο ΟΒΙ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τα 
πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής της παραπάνω 
παραγράφου 1, τα οποία αναγνωρίζει και αποδέχεται το 
κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού.

3. Δικαιούχοι αναγνωρισμένων πιστοποιητικών είναι 
μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική 
ικανότητα.

4. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή ενός εγ−
γράφου ή πράξης από περισσότερα πρόσωπα, εφαρ−
μόζεται η διαδικασία πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπο−
γραφής σε κάθε ένα από αυτά, διαδοχικά.

Άρθρο 13
Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων

1. Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσ−
σονται από τον ΟΒΙ φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή του εξουσιοδοτημένου από το Γενικό Δι−
ευθυντή του Οργανισμού υπαλλήλου του ΟΒΙ, η οποία 
βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημι−
ουργείται από ασφαλή διάταξη υπογραφής.

2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά 
ασφαλή χρονοσήμανση.

3. Τα έγγραφα που πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παραπάνω παραγράφων κατέχουν την ίδια νομική και 
αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη 
υπογραφή και σφραγίδα του ΟΒΙ.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικά αντίγραφα εγγράφων

1. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που παράγονται από 
το Σύστημα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου εφόσον 

το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο είναι 
στην κατοχή του Οργανισμού και κατά τη διαδικασία 
καταχώρισης, ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής και εκτύ−
πωσης ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό αντίγραφο και το 
αντίγραφο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΟΒΙ και ασφαλή 
Χρονοσήμανση.

2. Σε περίπτωση ψηφιοποίησης του έντυπου υλικού 
που περιέχεται στα μητρώα ή αρχεία τίτλων βιομη−
χανικής ιδιοκτησίας που τηρεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, η πιστοποίηση της ταύτισης του 
πρωτοτύπου με το ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο 
συνοδεύεται από βεβαίωση της ακεραιότητας και αυ−
θεντικότητας του αντιγράφου.

3. Καταστροφή πρωτότυπων έντυπων εγγράφων μετά 
την παραγωγή ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου 
δεν επιτρέπεται χωρίς τήρηση της διαδικασίας του 
Π.Δ.  162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των 
Δημοσίων Υπηρεσιών» (Α΄ 42), ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Άρθρο 15 
Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης

1. Οι αιτήσεις για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος 
στον ΟΒΙ μπορεί να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου.

2. Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος 
νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του 
αιτήματος καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος με τα 
στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 259/1997.

3. Στην ηλεκτρονική κατάθεση μπορεί να επισυνάπτο−
νται τα έγγραφα του άρθρου 20 παρ. 3 του Π.Δ. 259/1997.

4. Για τη διαβίβαση μέσω διαδικτύου της αίτησης για 
καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η εγ−
γραφή του συναλλασσόμενου στην αντίστοιχη εφαρμο−
γή που διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της παρούσας.

Άρθρο 16 
Ημερομηνία κατάθεσης 

1. Ως ημερομηνία διαβίβασης της ηλεκτρονικής αίτη−
σης μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία Χρονο−
σήμανσης που φέρει το αποδεικτικό παραλαβής των 
εγγράφων που εκδίδει ο ΟΒΙ, το οποίο συνοδεύεται 
από αντίγραφο της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αί−
τησης σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις 
του Συστήματος.

2. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται δεκτή και θεωρεί−
ται κανονική εφόσον πληροί τους όρους των παραγρά−
φων 2 και 6 του άρθρου 20 του Π.Δ. 259/1997, οπότε ο 
ΟΒΙ χορηγεί ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό.

Άρθρο 17
Μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων

1. Οι γραφικές αναπαραστάσεις ή οι φωτογραφίες 
των σχεδίων ή υποδειγμάτων που συνοδεύουν την 
ηλεκτρονική κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Π.Δ. 259/1997, μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά 
στον ΟΒΙ μόνο σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαι−
τήσεις του Συστήματος.

2. Ως ανώτατο επιτρεπτό όριο όψεων ανά σχέδιο ή 
υπόδειγμα ορίζονται οι είκοσι (20) όψεις.
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3. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην 
ηλεκτρονική κατάθεση μόνο σε μορφή αρχείου που 
πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της υπουργικής απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 και 
του Π.Δ. 259/1997.

5. Ο ΟΒΙ υποχρεούται να ενημερώνει τους συναλλασ−
σόμενους, εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για 
τις απαιτήσεις του Συστήματός του, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις (3) 
μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. Φ.2./190527/Δ1 (3)

  Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α, 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του 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 
επείγουσες 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 (Α, 268) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες δια−
τάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα−
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β, 3057), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 
Υ.Α. (Β, 756).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (Β, 3324).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/48318/Δ5/31−3−2014 (ΦΕΚ 
888/Β΄/9−4−2014) απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού 
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου 
στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗ IKE».

6. Την από 15−9−2014 αίτηση − εξουσιοδότηση του νομί−
μου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την οποία δι−
αβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου 
εκπροσώπου, καθώς και την από 25−8−2014 τροποποίηση 
του καταστατικού της εταιρείας.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 9783/8−9−2014 πιστοποιητικό του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας −Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 175372/Υ1/5−11−2014 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβα−
ση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού... και 
Θρησκευμάτων» (Β, 2988), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/48318/Δ5/
31−3−2014 (ΦΕΚ 888/Β΄/9−4−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου, 
ως προς την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, ως ακο−
λούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ IKE» 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 
Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28).

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ−ΗΟΜΟ EDUCANDUS 
ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ IKE».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στη Γαλότα Ίσθμιας 
του νομού Κορινθίας, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ 
τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
F

Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/190548/Δ1 (4)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ.Α΄).
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 
επείγουσες 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», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−2013) «Κύρω−
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκη−
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
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3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 Υ.Α. «Καθο−
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β, 
3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/
12−3−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ.Α΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών .. ΝΠΔΔ» (Β, 3324).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/150679/Δ5/16−10−2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συ−
στεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ στον Λέκκα Κωνσταντίνο.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 117987/Δ5/25−7−2014 αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και το αριθμ. 2887/17−9−2014 πιστοποι−
ητικό του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50111/28−8−2014 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το άρθρο 2 της με αριθμ. 175372/Υ1/5−11−2014 απόφα−
σης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετα−
βίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ... 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988 τ.Β΄), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/150679/Δ5/
16−10−2013 (ΦΕΚ 817/Β΄/2−4−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ως προς τον 
αριθμό νηπίων και το διακριτικό τίτλο ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στον Λέκκα 
Κωνσταντίνο άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου, για δύο αίθουσες διδα−
σκαλίας με αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28) και είκοσι 
(20) αντίστοιχα, συστεγαζόμενου στο Βρεφονηπιακό 
Σταθμό ιδιοκτησίας του «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ».

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπια−
γωγείο − ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 1ο χλμ Καρδί−
τσας − Σμοκόβου στο Δήμο Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
F

Αριθμ. Φ.2./190531/Δ1 (5)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 2ου Δημοτικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α, 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του 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 
επείγουσες 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 Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι−

ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 Υ.Α. (Β, 756).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (Β, 3324).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.Α/125895/10−9−2013/Δ5 (ΦΕΚ 
201/Β΄/3−2−2014) απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού 
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − 1ου Δημοτικού 
στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

6. Την από 8−10−2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
της ως άνω εταιρείας με την οποία διαβιβάστηκαν τα 
δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 118933/19−9−2014 πιστοποιητικό 
του Επιμελητηρίου Αθηνών − Υπηρεσία Γενικού Εμπο−
ρικού Μητρώου.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 175372/Υ1/5−11−2014 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβα−
ση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ... και 
Θρησκευμάτων» (Β, 2988), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.Α/125895/
10−9−2013/Δ5 (ΦΕΚ 201/Β΄/3−2−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιω−
τικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − 2ου Δη−
μοτικού, ως προς την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 2ου Δημοτικού 
για έντεκα (11) αίθουσες. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ − ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ».

Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Υψηλάντη 9, 
στην Αργυρούπολη με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ 
τον ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
F

Αριθμ. Φ.2./190532/Δ1 (6)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης − 1ου Δημοτικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α, 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του 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 
επείγουσες 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 
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4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι−
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 Υ.Α. (Β, 756).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (Β, 3324).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.Α/125893/10−9−2013/Δ5 (ΦΕΚ 
201/Β΄/3−2−2014) απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού 
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − 1ου Δημοτικού 
στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»

6. Την από 24−9−2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
της ως άνω εταιρείας με την οποία διαβιβάστηκαν τα 
δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 118933/19−9−2014 πιστοποιητικό 
του Επιμελητηρίου Αθηνών − Υπηρεσία Γενικού Εμπο−
ρικού Μητρώου.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 175372/Υ1/5−11−2014 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβα−
ση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ... και 
Θρησκευμάτων» (Β, 2988), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.Α/125893/
10−9−2013/Δ5 (ΦΕΚ 201/Β΄/3−2−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιω−
τικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − 1ου Δημο−
τικού, ως προς την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 1ου Δημοτικού 
για έξι (6) αίθουσες. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ−
ΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ».

Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Υψηλάντη 9, 
στην Αργυρούπολη με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ 
τον ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
F

Αριθμ. Φ.2./190524/Δ1 (7)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης − Δημοτικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α, 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του 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 
επείγουσες 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 Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι−
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα−
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β, 3057), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 
Υ.Α. (Β, 756).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (Β, 3324).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/55484/Δ5/9−4−2014 (ΦΕΚ 
975/Β΄/17−4−2014) απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτι−
κού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − Δημοτικού 
στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗ IKE»

6. Την από 15−9−2014 αίτηση − εξουσιοδότηση του νομί−
μου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την οποία δι−
αβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου 
εκπροσώπου, καθώς και την από 25−8−2014 τροποποίηση 
του καταστατικού της εταιρείας.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 9783/8−9−2014 πιστοποιητικό του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας − Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 175372/Υ1/5−11−2014 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβα−
ση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ... και 
Θρησκευμάτων» (Β, 2988), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/55484/Δ5/
9−4−2014 (ΦΕΚ 975/Β΄/17−4−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − Δημοτικού, ως 
προς την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙ−
ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ IKE» 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 
Δημοτικού για έξι (6) αίθουσες. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ − ΗΟΜΟ EDUCANDUS ΑΓΩΓΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ IKE».

Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στη Γαλότα Ίσθμιας του 
νομού Κορινθίας, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ τον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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