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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.914.2/Γ/1920/
Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999).

2

Επικαιροποίηση, μεταβίβαση και αλλαγή του διακριτικού τίτλου, της άδειας Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΝΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ 1».

3

Επικαιροποίηση και τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «TUV AUSTRIA HELLAS Κε.Δι.Βι.Μ 2»
λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/
03/7/2019/ΤΕΘΑ/1α
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.914.2/Γ/1920/
Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν.δ. 93/1973 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί εκμισθώσεων ακινήτων των
Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπορικής Αμύνης» (Α΄ 169).
β. Της περίπτ.Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ.
4198/1961 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού νομοθεσίας και
κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (Α΄ 168).
2. Την υπ' αριθμ. 66/2006 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την
Φ.954/7/550930/Σ.2546/10-4-2006/ΓΕΣ/ΔΟΙ απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. Το από 11 Ιανουαρίου 2019 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

Αρ. Φύλλου 2282

4. Την υπ' αριθμ. 276/19 εισήγηση του προϊσταμένου
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από την έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 2 του μόνου άρθρου της Φ.914.2/
Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ' εξαίρεση των καθοριζομένων στην παρ. 1,
μπορεί να πραγματοποιούνται εκμισθώσεις ακινήτων,
άνευ διενέργειας διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ), Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εποπτευόμενους από το Δημόσιο Οργανισμούς, κατόπιν
απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ).
β. Προς φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η διάρκεια της μίσθωσης δεν υπερβαίνει τους τρεις
(3) μήνες και
ββ) καταβάλλεται μίσθωμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην περίπτ. Γ΄ της παρ. 5.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για τη μίσθωση
λαμβάνεται από τη ΔΕ/ΤΕΘΑ, εφόσον το αίτημα υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη
της μίσθωσης, άλλως, με απόφαση του Διευθυντή του
ΤΕΘΑ, κατόπιν πάγιας σχετικής εξουσιοδότησης της ΔΕ/
ΤΕΘΑ. Στην αίτηση του ενδιαφερόμενου δηλώνεται και
ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
το ακίνητο.»
2. Η παρ. 3 του μόνου άρθρου της Φ.914.2/Γ/1920/
Σ.813/31-5-2007 (Β΄ 999) απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση εκμίσθωσης των ακινήτων λαμβάνεται
από τη ΔΕ/ΤΕΘΑ, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. Β΄ της παρ. 2, κατόπιν γνωμοδότησης της
Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος
του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Γ2) περί της επιχειρησιακής ή μη αναγκαιότητας του ακινήτου. Εκμίσθωση είναι δυνατή μόνο επί
μη επιχειρησιακούς αναγκαίων ακινήτων.»
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3. Μετά την παρ.3 του μόνου άρθρου της Φ.914.2/
Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 (Β΄ 999) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, προστίθεται παράγραφος 3α
ως εξής:
«3α. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινών αδειών παραχώρησης χρήσης συγκεκριμένων
τμημάτων επιχειρησιακούς ενεργών στρατοπέδων και
λοιπών ακινήτων, με αντάλλαγμα, εφόσον δεν αναιρείται και δε θίγεται με οιονδήποτε τρόπο η εξυπηρέτηση
του επιχειρησιακού τους σκοπού. Οι προσωρινές αυτές
άδειες, διάρκειας έως τριών (3) μηνών, χορηγούνται με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. Β΄ της
παρ. 2 και της παρ. 5, κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του
ΓΕΣ (ΓΕΣ/Γ2), περί της συμβατότητας ή μη του επιχειρησιακού σκοπού του ακινήτου με την αιτούμενη χρήση.»
4. Οι περίπτ. γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του μόνου άρθρου
της Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης του
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Το ετήσιο μίσθωμα που κατακυρώθηκε στον πλειοδότη και τον χρόνο καταβολής αυτού (κατά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο), το οποίο δε μπορεί να είναι κατώτερο του
έξι τοις εκατό (6%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
και καταβάλλεται προκαταβολικά. Ειδικά για τις μισθώσεις της περίπτ. Β΄ της παρ. 2, το μίσθωμα του ακινήτου
υπολογιζόμενο ετησίως δε μπορεί να είναι κατώτερο του
τριάντα τοις εκατό (30%) της αντικειμενικής του αξίας,
όταν πρόκειται για μίσθωση προς άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας, ή κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%)
της αντικειμενικής του αξίας, σε κάθε άλλη περίπτωση,
αναγόμενο ανά ημέρα και καταβλητέο προκαταβολικά.
Στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν είναι καθορισμένη
η αντικειμενική αξία ή δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της, για τον υπολογισμό του μισθώματος όλων των
προηγουμένων εδαφίων, ως βάση λαμβάνεται ο μέσος
όρος της αντικειμενικής αξίας των όμορων με το υπό
μίσθωση ακινήτων.
δ. Κατάθεση ανάλογης χρηματικής εγγύησης για την
τήρηση των όρων της σύμβασης, που αποδίδεται στον
δικαιούχο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Για τις μισθώσεις
της περίπτ. Β΄ της παρ. 2, η χρηματική εγγύηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού που αντιστοιχεί σε μίσθωμα τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει
στο ΤΕΘΑ, ως ποινική ρήτρα.»
5. Στο τέλος της παρ. 5 του μόνου άρθρου της Φ.914.2/
Γ/1920/Σ.813/31-5-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας, προστίθεται περίπτ. ια΄ ως εξής:
«ια. Ότι οι μισθωτές λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα, για
τη διατήρηση της καλής κατάστασης του μισθίου, άλλως,
το ποσό της εγγύησης καταπίπτει στο ΤΕΘΑ ως ποινική
ρήτρα, καθώς και ότι μετά τη λήξη της διάρκειας της
μίσθωσης, το μίσθιο αποδίδεται στην κατάσταση που
παρελήφθη.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
I

Αριθμ. Κ1/88304
(2)
Επικαιροποίηση, μεταβίβαση και αλλαγή του διακριτικού τίτλου, της άδειας Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΝΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ 1».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις», άρθρο 6, παρ. 3, περ. 2.
4. Τη 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ».
5. Τη 218502/K1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της
παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
7. Τη 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/
12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.
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10. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ε”»
11. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΝΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ 1»
και κωδικό 2100676 που εκδόθηκε με την απόφαση της
179/15-07-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΝΙΚΗ».
12. Τις με αριθμ. Κ1/46264/26-3-2019 και Κ1/58272/
12-4-2019 αιτήσεις επικαιροποίησης και μεταβίβασης
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΑΚΗ
ΝΙΚΗ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επικαιροποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΗΝΑΚΗ
ΝΙΚΗ-ΚΔΒΜ1» και κωδικό 2100676, που εκδόθηκε με την
απόφαση της 179/15-07-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΝΙΚΗ» με δομή επί της Παύλου
Μελά 76, 71304, Ηράκλειο Κρήτης, δυναμικότητας 25
ατόμων ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.. Την μεταβίβαση της παραπάνω άδειας από την 01-08-2019 στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΑΪΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ»
και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της άδειας του
Κ.Δ.Β.Μ. 1 σε «ΣΑΪΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – Κ.Δ.Β.Μ. 1».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
I

Αριθμ. Κ1/88278
(3)
Επικαιροποίηση και τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «TUV AUSTRIA HELLAS Κε.Δι.Βι.Μ
2» λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις», άρθρο 6, παρ. 3, περ. 2.
4. Τη με αρ. 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ».
5. Τη 218502/K1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της
παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
7. Τη 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/
12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.
10. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ε”».
11. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με διακριτικό τίτλο «TUV AUSTRIA HELLAS Κε.Δι.Βι.Μ 2»
και κωδικό 2000462 που εκδόθηκε με την απόφαση της
222/2-8-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«TUV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ».
12. Το με αρ. 60899/14-11-2018 έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ
(αριθμ. εισερχ. Υπ.Π.Ε.Θ. Κ1/195629/15-11-2018) με το
οποίο διαβιβάστηκε, ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αρ.
23847/31-5-2018 αίτησης του νομικού προσώπου με
την επωνυμία «TUV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Την θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε
στην με αριθμ. ΔΑ/13971/6-5-2019 απόφαση συνεδρίασης 360/3-5-2019 (αριθμ. εισερχ. Υπ.Π.Ε.Θ. Κ1/72779/
10-5-2019).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επικαιροποίηση και τροποποίηση της άδειας
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με κωδικό 2000462 που εκδόθηκε με την απόφαση της 222/
2-8-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χο-
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ρηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «TUVAUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ». Η τροποποίηση της άδειας
συνίσταται στη επέκταση της υπάρχουσας δομής επί
της Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6, 15343, ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διαμορφώνοντας τη δυναμικότητά της σε
93 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ».
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρ-
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τάται στην άδεια του Κ.Δ.Β.Μ., με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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