
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς χρηματικού ποσού  
προς το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς, πέντε χιλιάδων τε-
τρακοσίων εξήντα (5.460,00) κιλών αλεύρων, 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», προς την 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς, πέντε χιλιάδων εξα-
κοσίων είκοσι πέντε (5.625,00) κιλών αλεύρων, 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
και δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 
προς την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνερ-
γασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς, είκοσι χιλιάδων 
(20.000,00) κιλών αλεύρων, της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
προς την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συ-
νεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

5 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκα-
τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 
(14.500,00  €), της εταιρείας AIGLON A.E. προς την 
Ελληνική Αστυνομία.

6 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογη-
τικών και της διαδικασίας για την κάλυψη εξόδων 
φιλοξενίας τέκνων του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την περίοδο 
των θερινών διακοπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Αποδοχή πρότασης δωρεάς χρηματικού ποσού 

προς το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Αθηνών.

  Με την από 10-12-2020 υπό στοιχεία 148895/ΕΞ 2020/
29-12-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η δωρεά από τον 
ιδιώτη Ιάκωβο Τσούνη του Κωνσταντίνου, του χρηματι-
κού ποσού, ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) 
ευρώ, προς το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθη-
νών (401 ΓΣΝΑ), για την προμήθεια θερμικών διόπτρων 
και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού για την εγκατάσταση 
και λειτουργία τους.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς, πέντε χιλιάδων τε-

τρακοσίων εξήντα (5.460,00) κιλών αλεύρων, 

της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 

«ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», προς την 

Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Με την από 4.1.2021 και υπό στοιχεία 771 ΕΞ2021ΥΠΟΙΚ/
05.01.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς, πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (5.460,00) 
κιλών αλεύρων (ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ Σ/5kg, 1.092 τεμάχια 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Χ 5 κιλά), συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
13%, δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 
και δεκατριών λεπτών (2.875,13 € = 2.544,36 καθαρή 
αξία + 330,77 Φ.Π.Α), της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥ-
ΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 
997102390 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137520001000, προς την 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) 
του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία θα διατεθούν, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 18 
του ν. 2731/1999 (Α’ 138) και την παρ. 1 του άρθρου 24 
του π.δ. 224/2000 (Α’ 193), ως παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς το Kράτος του Λιβάνου.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

(3)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς, πέντε χιλιάδων εξα-

κοσίων είκοσι πέντε (5.625,00) κιλών αλεύρων, της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙ-

ΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και 

δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 

προς την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συ-

νεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών .

 Με την από 4.1.2021 και υπό στοιχεία 848ΕΞ2021ΥΠΟΙΚ/
05.01.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς, πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625,00) 
κιλών αλεύρων (70% ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ), συνολικής αξί-
ας, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, τεσσάρων χι-
λιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(4.608,28 € = 4.078,12 € καθαρή αξία + 530,16 € Φ.Π.Α.), 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. 
ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094067323 και αριθ-
μό Γ.Ε.ΜΗ. 54409021000, προς την Υπηρεσία Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου 
Εξωτερικών, τα οποία θα διατεθούν, κατά τα προβλε-
πόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 18 του ν. 2731/1999 
(Α’ 138) και την παρ. 1 του άρθρου του 24 π.δ. 224/2000 
(Α’ 193), ως παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το 
Kράτος του Λιβάνου.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

(4)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς, είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00) κιλών αλεύρων, της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

προς την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συ-

νεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Με την από 4.1.2021 και υπό στοιχεία 650ΕΞ2021ΥΠΟΙΚ/
05.01.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς, είκοσι χιλιάδων (20.000,00) κιλών αλεύρων (Αλεύρι 
Αρτοποιίας «Τ.70% ΔΥΝΑΤΟ» V3 Χ 25 KG, 800 σακιά Χ 
25 κιλά), συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εξα-
κοσίων (14.600,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α., της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΔΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με Α.Φ.Μ. 094008810 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 50675444000, 
προς την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία θα διατε-
θούν, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 
18 του ν. 2731/1999 (Α’ 138) και την παρ. 1 του άρθρου 
24 του π.δ. 224/2000 (Α’ 193), ως παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς το Κράτος του Λιβάνου.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

(5)

    Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκα-

τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 

(14.500,00  €), της εταιρείας AIGLON A.E. προς 

την Ελληνική Αστυνομία. 

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/837-B/30.12.2020 από-
φαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τε-
χνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της 
εταιρείας AIGLON A.E. προς την Ελληνική Αστυνομία 
και συγκεκριμένα προς το Τμήμα Ασφαλείας Βριλησ-
σίων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής 
Αττικής, εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων 
και πεντακοσίων ευρώ (14.500,00 €), που αφορά ένα 
(1) όχημα, τύπου επιβατικό, μάρκας CITROEN, μοντέλο 
C3 1.200cc, PURETECH 110HP EAT6 CORPORATE, έτους 
αρχικής άδεια κυκλοφορίας 02/2020.

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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Αριθμ. 177318/Ν1 (6)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
ν. 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-
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 εμπο-
ρικών 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 την παρ. 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 πο-
σών 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 απόφα-
ση (756 Β’).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/145453/Δ5/9.10.2013 (Β΄ 335/
2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 117854/Ν1/
12-7-2018 (Β΄ 3422) και 161670/Ν1/16-10-2019 (Β΄  3972) 
υπουργικές αποφάσεις.

8. Την από 8-5-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «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 από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/145453/Δ5/
9-10-2013 (Β΄ 335/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία 117854/Ν1/12-07-2018 (Β΄ 3422) και 161670/
Ν1/16-10-2019 (Β΄ 3972) υπουργικές αποφάσεις, ως προς 
τις αίθουσες διδασκαλίας ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗ» άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για 
τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, τρεις (3) 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων και μια (1) δυνα-
μικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΤΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΕ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στον Τρίλοφο Θεσσαλονί-
κης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων τον Σπανίδη Νικόλαο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2020 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 4170 (7)
    Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιο-

λογητικών και της διαδικασίας για την κάλυψη 

εξόδων φιλοξενίας τέκνων του προσωπικού του 

ΥΠ.ΠΟ.Α. σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την 

περίοδο των θερινών διακοπών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση 

παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα-
τάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Α’  36), όπως ισχύει,

β) του ν. 749/1948 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών 
Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (Α’ 200), όπως ισχύει,
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γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Δι-
οίκησης» (Α’  133), όπως ισχύει,

δ) της υποπερ. αα) περ. ια) παρ. 1 του άρθρου 10 του 
ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (Α’ 316), όπως ισχύει,

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.» (Α’ 114),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’  4805).

4. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ. 37641/1450/22-8-2016 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων 
που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς 
πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημό-
σιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (Β’ 2712).

5. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΑΤΕΛΠΣ/
487401/43389/35900/228/10-9-2020 έγγραφο του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/582355/55501/
37392/20-10-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/598600/57857/
38746/27-10-2020 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την οποία από τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις προκαλείται δαπάνη η οποία 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 258.300,00 ευρώ 
για κάθε επόμενο έτος υπολογίζοντας 30 ευρώ το ημερή-
σιο τροφείο, 21 τις ημέρες κατασκήνωσης κατά μέγιστο 
και 410 τα ωφελούμενα τέκνα.

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Ειδ. Φ. 501 ΑΛΕ 2120389001) και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που 
αναφέρεται στην υποπερ. αα) της περ. ια) της παρ. 1 
του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α’ 316) στο πλαίσιο του 
εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

8. Τα από 7 και 14-9-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα του 
γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Κάλυψη δαπάνης

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διάρ-
κειας διαμονής, του ημερήσιου τροφείου, καθώς και των 
όρων, των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών και της διαδικασίας για την κάλυψη των εξόδων 
φιλοξενίας των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε παιδικές κατασκηνώσεις 
διαμονής και ημερήσιες κατασκηνώσεις (day camps), 
κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

2. Η δαπάνη φιλοξενίας των τέκνων των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καλύπτεται 
από τις πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που 
αναφέρεται στην υποπερ. αα) της περ. ια) της παρ. 1 του 
άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α’ 316).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι

1. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια 
τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται 
για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

2. Ωφελούμενοι είναι τα τέκνα των δικαιούχων της 
παρ. 1 του παρόντος ηλικίας από έξι (6) έως δεκατεσσά-
ρων (14) ετών, ενώ τα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία 
σε ποσοστό 50% και άνω ηλικίας από έξι (6) έως δεκαέξι 
(16) ετών. Για την έναρξη ή διακοπή του δικαιώματος της 
κάλυψης της δαπάνης, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω 
κατά περίπτωση ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών 
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις - 
Τροφείο

1. Η διάρκεια διαμονής κάθε τέκνου ορίζεται έως εί-
κοσι μία (21) ημέρες (συνεχόμενες ή στο σύνολο) κατ’ 
ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών 
προσέλευσης και αναχώρησης), που υλοποιείται από 
την 15η Ιουνίου εκάστου έτους έως την 3η Σεπτεμβρίου 
και έως την 10η Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με 
ποσοστό 50% και άνω.

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατα-
βάλλει το ποσό του ημερήσιου τροφείου, όπως αυτό 
καθορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση 
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των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Οικονομικών για τα προγράμματα διαμονής παιδιών 
χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκη-
νώσεις. Για τις ημερήσιες κατασκηνώσεις (day camps), 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καλύπτει τη 
δαπάνη συμμετοχής ωφελουμένων τέκνων, σε μία ή πε-
ρισσότερες περιόδους, με ανώτατη συνολική διάρκεια 
είκοσι μία (21) ημέρες. Το ποσό της ημερήσιας δαπάνης 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το εκάστοτε καθορισθέν ημερήσιο τροφείο των παιδι-
κών κατασκηνώσεων διαμονής.

3. Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες 
διαμονής και διατροφής, τις προβλεπόμενες, βάσει της 
υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών 
εξοχών, υπηρεσίες, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων - 
Εξοχών και τις εν γένει υπηρεσίες, που παρέχονται στην 
κατασκήνωση.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής

1. Με ανακοίνωση - πρόσκληση που εκδίδει το Αυτο-
τελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, από 2 Μαΐου μέχρι τις 31 Μαΐου 
εκάστου έτους, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δι-
καιούχοι να υποβάλουν αίτηση και να καταθέσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Στην ανακοίνωση - πρόσκληση αναφέρονται οι προϋ-
ποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετο-
χής των δικαιούχων και των ωφελούμενων, η προθεσμία 
και η διαδικασία υποβολής των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, 
πληροφορία ή αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση 
του προγράμματος.

3. Η ανακοίνωση - πρόσκληση αναρτάται στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αργό-
τερο έως την επομένη ημέρα της ανάρτησης σε όλες τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5
Αιτήσεις ενδιαφερομένων - Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλε-
κτρονική αίτηση προς το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού 
Σταθμού του ΥΠΠΟΑ, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση-
πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο 
διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην πρόσκληση, 
η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική 
προθεσμία που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Μετά 
τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή 
αιτήσεων.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που δια-
λαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες 
από τον νόμο κυρώσεις.

4. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται 
εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους υπαλλήλους του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χρήση και 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφε-
ρόμενου δικαιούχου και του/των ωφελούμενων τέκνων 
του, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

5. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος φέρει την ευθύνη της 
πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του. Δι-
όρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση υποβληθείσας 
αίτησης, η συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων-δι-
καιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινι-
στικών, επιτρέπεται με νέα αίτηση, που υποβάλλεται έως 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σε αντι-
κατάσταση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας αίτησης.

6. Με το έντυπο της αίτησης συνυποβάλλονται τα κα-
τωτέρω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.

β) Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η ανάθεση 
επιμέλειας στον αιτούντα δικαιούχο (δικαστική απόφαση 
ή συμβολαιογραφική ή διοικητική πράξη) ή υπεύθυνη 
δήλωση για την επιμέλεια σε περίπτωση που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι ανωτέρω διαδικασίες.

[Αφορά μόνο τους γονείς που είναι σε διάζευξη ή διά-
σταση και τους τρίτους ασκούντες την επιμέλεια].

γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης 
του αιτούντα για το προηγούμενο έτος.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα δικαιούχου και του 
έτερου γονέα, ότι δεν γίνεται χρήση οποιασδήποτε συ-
ναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

ε) Βεβαίωση σε ισχύ του αρμόδιου δημόσιου φορέα 
περί πιστοποίησης αναπηρίας για δικαιούχους με τέκνα 
ωφελούμενα ή μη ανήκοντα στην κατηγορία ΑμεΑ με 
ποσοστό αναπηρίας 50%.

στ) Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ 
των ωφελουμένων παιδιών.

7. Τυχόν μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των εν 
γένει δικαιολογητικών που ορίζονται από την πρόσκληση 
ή μη προσκόμιση αυτών μέχρι την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αιτήσεων, ή τυχόν αναντιστοιχία των 
δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του αιτού-
ντα από την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας του ωφελού-
μενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 
ανακοίνωση - πρόσκληση δύναται να ορίζει αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση μέρους των δικαιολογητικών των αιτούντων.

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής δικαιούχων - Μοριοδότηση

1. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων από ενδιαφε-
ρόμενους δικαιούχους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
την υπέρβαση του ποσού των ετήσιων διατιθέμενων 
πιστώσεων, θα ακολουθήσει επιλογή των δικαιούχων και 
των ωφελούμενων βάσει ειδικών κριτηρίων από την ορι-
σθεισόμενη Επιτροπή Επιλογής από την Υπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται 
προσωρινοί πίνακες επιλογής, οι οποίοι αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα και σε ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, 
το αργότερο την επομένη της ανάρτησης με επιμέλεια 
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του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού, σε όλες τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η μοριοδότηση των δικαιούχων διενεργείται με βάση 
τα εξής ειδικά κριτήρια:

α) Το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος του αιτούντα 
από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστι-
κό σημείωμα της ΔΟΥ του προηγούμενου φορολογικού 
έτους. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δι-
καιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

β) Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας 
έως 18 ετών) των δικαιούχων.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α’ κριτήριο:
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 

7.000,00€: 100 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

7.000,01€ έως 10.000,00€: 90 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

10.000,01€ έως 12.000,00€: 80 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

12.000,01€ έως 14.000,00€: 70 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

14.000,01€ έως 16.000,00€: 60 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

16.000,01€ έως 18.000,00€: 50
μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

18.000,01€ έως 20.000,00€: 40 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

20.000,01€ έως 22.000,00€: 30 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

22.000,01€ έως 24.000,00€:20 μόρια,
- για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 

24.000,01€ έως 28.000,00€:10 μόρια.
Για το β’ κριτήριο:
Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, που είναι σε διάστα-

ση ή διάζευξη και έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους 
καθώς και τα τρίτα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια 
τέκνων μοριοδοτούνται με 80 μόρια.

2. Οι δικαιούχοι με παιδιά ή σύζυγο με αποδεδειγμέ-
νη αναπηρία στην οικογένειά τους προτάσσονται στην 
επιλογή, ανεξαρτήτως μοριοδότησης των υπόλοιπων 
κριτηρίων.

3. Για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, συντάσσεται 
προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, από τον οποίο 
προκύπτει η ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν, καθώς 
και η αιτία αποκλεισμού τους.

4. Κατά των προσωρινών πινάκων επιλογής δύναται 
να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο δικαι-
ούχο, έχοντα έννομο συμφέρον, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την 
επομένη της ανάρτησής τους. Η Επιτροπή Επιλογής απο-
φαίνεται επί των ενστάσεων και, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των ενστάσεων, εκδίδει τους οριστικούς 
πίνακες επιλογής.

5. Τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, 
χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, δεν 
συμπεριλαμβάνονται κατά την κατάρτιση των πινάκων 
επιλογής και τη διαδικασία εκκαθάρισης της δαπάνης.

Άρθρο 7
Πάροχοι - Κατασκηνωτικές επιχειρήσεις

Η δαπάνη κατασκήνωσης καλύπτεται, εφόσον τα ωφε-
λούμενα τέκνα φιλοξενηθούν σε επιχειρήσεις, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν 
στην Ελλάδα σε νόμιμη ισχύ είτε επιχείρηση παιδικών κα-
τασκηνώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 749/1948 
(Α’  200), όπως ισχύουν και στην υπό στοιχεία Δ22/
οικ. 37641/1450/22-08-2016 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 2712) ή την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση για τον κα-
θορισμό όρων και τις προϋποθέσεις λειτουργίας κατα-
σκηνώσεων, είτε επιχείρηση ημερήσιας κατασκήνωσης 
(day camp), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

Άρθρο 8
Αποπληρωμή της δαπάνης - Δικαιολογητικά

1. Για την αποπληρωμή της κατασκηνωτικής δαπάνης 
υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού 
από τους γονείς που εξοφλούν οι ίδιοι το ποσό συμμε-
τοχής του/των τέκνου/ων τους στην κατασκηνωτική επι-
χείρηση που δήλωσαν στην αίτησή τους, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας 
του ωφελούμενου τέκνου στις παιδικές κατασκηνώσεις:

α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου γονέα 
περί καταβολής προς αυτόν του ποσού το οποίο αναγρά-
φεται στην περ. β’ της παρούσας παραγράφου.

β) Πρωτότυπο, εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρε-
σιών που έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντα, το οποίο 
αποτυπώνει το συνολικό ποσό ανά τέκνο, τον αριθμό 
ημερών διαμονής/απασχόλησης και το ημερήσιο τρο-
φείο/ημερήσια δαπάνη.

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και της άδειας 
ισχύουσας λειτουργίας της κατασκηνωτικής επιχείρη-
σης όπου φιλοξενήθηκε το ωφελούμενο τέκνο ή σχετική 
υπεύθυνη δήλωση του παρόχου αυτής.

δ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας 
στο οποίο να αποτυπώνεται ο λογαριασμός IBAN του 
αιτούντα.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού του ΥΠΠΟΑ 
αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά για την ορθότητα των 
στοιχείων και τη νομιμότητα της δαπάνης, υποβάλλει 
στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΔΟΥ τεκμηριωμένο αί-
τημα για δέσμευση του ποσού και έκδοση απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). Στη συνέχεια, και μετά 
την έκδοση της ΑΑΥ, το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού 
Σταθμού αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά συνο-
δευόμενα από κατάσταση πληρωμής της δαπάνης με 
το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στην αρμό-
δια Διεύθυνση της ΓΔΟΥ για την πληρωμή της δαπάνης 
στους δικαιούχους.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02000631401210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2021-01-14T22:11:24+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




