
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

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

4 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με ΜΦΠΑΔ.

7 Επικαιροποίηση Αδειών Ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.).

8 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ».

9 Τροποποίηση της Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 
314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της 
διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτι-
κά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 145512/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/172036/Δ5/13.11.2013 
(450 Β΄/24.2.2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την 
με αριθμ. πρωτ. 94580/Ν1/7.6.2017 (2183 Β΄/27.6.2017) 
υπουργική απόφαση.

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 52967/Ν1/30.3.2018 
αίτηση των ενδιαφερομένων για τροποποίηση της 
άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

7. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/172036/
Δ5/13.11.2013 (450 Β΄/24.2.2014) υπουργική απόφαση, 
η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 94580/
N1/7.6.2017 (2183 Β΄/27.6.2017) υπουργική απόφαση, 
ως προς την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας, το νό-
μιμο εκπρόσωπο και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για 
δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότη-
τας είκοσι τριών (23) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αναβρυτής 
14, στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών Αττικής, με νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων τον Νούλα Νικόλαο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 147937/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ.Α΄/1.9.1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

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 άλ-
λες 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 Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρω-
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες 
διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.
Α΄/10.1.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου 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 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18.10.2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3.4.2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12.12.2012).

5. Την από 30.3.2018 αίτηση της Τζεκάκη Θεοδώρας.
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35338/24.8.2018 διατύπωση 

θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην ΤΖΕ-
ΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, για μια (1) αίθουσα 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) νηπίων. Η 
δυναμικότητα του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα είκοσι δυο (22) νήπια, δεδομένου ότι 
αυτή είναι η δυναμικότητα του αύλειου χώρου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΤΖΕ-
ΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ».

Το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό 
Χαροκόπου 12, στην Καλλιθέα Αττικής.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 147856/Ν1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50719Τεύχος Β’ 4083/17.09.2018

τουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/197400/Δ5/23.12.2013 
(ΦΕΚ 402/Β΄/20.2.2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου στην Αικατερίνη Πλάτων, όπως 
μεταβιβάστηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΜΒ/55517/
Δ5/9.4.2014 (ΦΕΚ 1141/Β΄/5.5.2014) υπουργική απόφα-
ση στην εταιρεία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΚΑΡΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

6. Την από 15.3.2018 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35338/24.8.2018 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/197400/
Δ5/23.12.2013 (ΦΕΚ 402/Β΄/20.2.2014) άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, 
όπως μεταβιβάστηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΜΒ/
55517/Δ5/9.4.2014 (ΦΕΚ 1141/Β΄/5.5.2014) όμοιά της, 
ως προς τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡ-
ΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο 
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) και είκοσι πέντε (25) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΝΗ-
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Χρυσο-
μαλλούσης 4, στη Μυτιλήνη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Αικατερίνη Πλάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 148252/Ν1 (4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ.Α΄/1.9.1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

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 επεί-
γουσες 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 Δευτεροβάθ-
μιας 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 αριθμ. 10135/18.11.2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18.10.2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3.4.2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12.12.2012).

5. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχο-
λικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδι-
κών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης 
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερ-
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26134/Δ5/24.2.2014 
(ΦΕΚ 559/τ.Β΄/6.3.2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

7. Την από 29.3.2018 αίτηση τροποποίησης της νομί-
μου εκπροσώπου της Χρηστάκη Αναστασίας.

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/1203/17.1.2017 διατύπωση 
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
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Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26134/
Δ5/24.2.2014 (ΦΕΚ 559/τ.Β΄/6.3.2014) υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ ως προς τη δυναμικότητα των νηπίων, ως 
ακολούθως

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) αί-
θουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων 
(24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Διονύσου 
44 στην Κηφισιά.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 147924/N1 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής … και 4127/13», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες δια-
τάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις».

3. Την αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
.. ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (1584 Β΄).

5. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ (Βρεφικών - Παιδικών - 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρε-
φών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδο-
σκοπικού και μη χαρακτήρα.

6. Την από 28.3.2018 αίτηση της Αράπη Αικατερίνης, 
για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ .

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35338/24.8.2018 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 4321/16.12.1999 απόφαση 
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής χορήγησης άδειας 
λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ στην Αράπη 
Αικατερίνη, επί της επαρχιακής οδού Κορωπί - Σπάτων, 
στο Κορωπί, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 94/1994 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κρωπίας, μετονομασίας 
της κύριας Δημοτικής οδού Κορωπίου - Σπάτων σε οδό 
Ερχειάς.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/5.11.2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην ΑΡΑ-
ΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, στο Ισόγειο, 
δυναμικότητας δεκαπέντε (15) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Iδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΞΕΚΙΝΗΜΑ».

Το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί 
της οδού Ερχειάς 4, στο Κορωπί.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 148268/Ν1 (6)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ.Α΄/1.9.1977).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
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 άλ-
λες 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 Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ.Α΄/10.1.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας 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 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18.10.2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3.4.2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12.12.2012).

5. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχο-
λικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδι-
κών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης 
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερ-
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

6. Την από 27.3.2018 αίτηση της Νικολούδη Στέλλας, 
νόμιμη εκπροσώπου της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ 
& ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε.».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 11568/28.6.2016 απόφασή χο-
ρήγησης άδειας και λειτουργιάς Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ 
& ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε.».

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35338/24.8.2018 διατύπωση 
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ & ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε.», άδεια 
ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπι-
αγωγείου συστεγαζόμενου με παιδικό σταθμό ιδιοκτησί-

ας της, για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
είκοσι πέντε (25) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ BABIES Ο.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει έναντι του Γενικού 
Λυκείου Μοιρών στις Μοίρες Ηρακλείου, με νόμιμη εκ-
πρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την Νικολούδη Στέλλα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 148530/Κ1 (7)
Επικαιροποίηση Αδειών Ιδιωτικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφο Θ3 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α΄/2.3.2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013).

5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12.12.2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Την με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3.4.2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
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χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

7. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

9. Την με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού 
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 

42 «Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης», παρ. 6 περί 
επικαιροποίησης αδειών φορέων.

11. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. 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».

13. Τις αναγγελίες - αιτήσεις επικαιροποίησης αδειών 
Ι.Ι.Ε.Κ. αδειοδοτημένων φορέων με τα συνημμένα σε αυ-
τές σχετικά δικαιολογητικά επικαιροποίησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Επικαιροποιούμε τις άδειες των παρακάτω Ιδιωτικών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν χο-
ρηγηθεί στους αντίστοιχους φορείς (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα) για τις αναφερόμενες δομές τους:

α/α Επωνυμία Φορέα Διακριτικός τίτλος Ι.Ι.Ε.Κ. Αρ. Αδείας
Ι.Ι.Ε.Κ. ΦΕΚ Διεύθυνση δομών Ι.Ι.Ε.Κ.

1. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΙΕΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ -
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

125535/Κ1/
28.7.2016

2714/Β΄/
30.8.2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ) -
ΚΑΒΑΣΙΛΑ, 27300
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ

2.

Σ.Β.Ι.Ε. ΣΧΟΛΑΙ ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - 
ΔΡΑΚ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι.Ι.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. 119412/ΙΑ/
30.8.2013

2277/Β΄/
12.9.2013

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 72, 18346 
ΜΟΣΧΑΤΟ

3.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΙSΤ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

Ι.Ι.Ε.Κ. I.S.T. 110761/ΙΑ/
9.8.2013

2038/Β΄/
22.8.2013

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 72, 18346 
ΜΟΣΧΑΤΟ

4.
CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

CITY UNITY Ι.Ι.Ε.Κ. 110764/ΙΑ/
9.8.2013

2038/Β΄/
22.8.2013

1. ΚΑΡΥΤΣΗ 1, 10561 
ΑΘΗΝΑ
2. ΘΗΣΕΩΣ 15-17, 10562 
ΑΘΗΝΑ

5. Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ 144026/ΙΑ/
7.10.2013

2592/Β΄/
15.10.2013

1. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 45, 54623, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 9 
ΚΑΙ ΤΣΙΜΙΣΚΗ
131, 54621, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Αριθμ. 148527/Κ1 (8)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013).

5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12.12.2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3 «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Την με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/
18.11.2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υπο-
βολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολ-
λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».

8. Την με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3.4.2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012»».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

11. Την με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 66 
«Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης», παρ. 19, υποπαρ. 16, περί κατάργησης Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

13. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 82, παρ. 8.

14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

15. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/
12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» άρθρο 110, παρ. 3.

16. 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».

17. Την με αριθμ. 66853/Κ1/26.4.2018 αίτηση της Ένω-
σης Προσώπων «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚEΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΗΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά 
με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

18. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αριθμ. πρωτ. ΔΑ/40441/5.9.2018 απόφασή του, της με 
αριθμ. 330/5.9.2018 συνεδρίασης.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», στην Ένωση Προσώπων 
«ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚEΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δομή επί 
της οδού ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 54 (ΚΤΗΡΙΟ Ο.Π. «ΑΛΙΚΗ 
ΠΕΡΡΩΤΗ»), 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δυναμικό-
τητας 299 ατόμων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρού-
σα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50724 Τεύχος Β’ 4083/17.09.2018

Αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.67042 (9)
Τροποποίηση της Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 

314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της 

διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευ-

τικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρι-

κού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών» (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 8,

β. της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29 Α΄),

γ. του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 115 Α΄),

δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄).

2. Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5.2.2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης 
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ει-
δικότητας» (ΦΕΚ 314 Β΄), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Υ80/31.10.2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδι-
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πο-
λάκη» (ΦΕΚ 3904 Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και 
ακριβέστερη διατύπωση κάποιων εκ των όρων και προϋ-
ποθέσεων διατήρησης σε ισχύ της αίτησης για την κύρια 
ειδικότητα που έχει υποβληθεί από ιατρούς που έχουν 
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου σε άγονες περιοχές, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθότερη κατανόησή 
τους και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ειδικευόμενων 
ιατρών, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (2) σχετική υπουργική 
απόφαση ως ακολούθως:

Α. Η προτελευταία και τελευταία υποπαράγραφος της 
παρ. 2 του άρθρου 6 της ανωτέρω υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και 
για την κύρια ειδικότητα από ιατρούς που υπηρετούν 
σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, 
Περιφερειακά Ιατρεία άγονων περιοχών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄) ή με υπουργικές 
αποφάσεις, για την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου. Οι 
ιατροί αυτοί μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ειδίκευση, καταθέ-
τοντας και τη βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων και για 
το κύριο στάδιο ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της υπη-
ρεσίας τους στις παραπάνω υπηρεσίες έχουν τη δυνα-
τότητα να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το 
Νοσοκομείο και την ειδικότητα. Σε περίπτωση που πα-
ραιτηθούν πριν από την ολοκλήρωση του απαιτούμενου 
χρόνου για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, η 
αίτησή τους για την κύρια ειδικότητα διαγράφεται, εκτός 
εάν τοποθετηθούν, μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, σε άλλο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο 
Υγείας, ή Κέντρο Υγείας, ή Περιφερειακό Ιατρείο άγονης 
περιοχής, προκειμένου να συμπληρώσουν τον χρόνο 
υπηρεσίας υπαίθρου που υπολείπεται.».

Β. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παρ. 3 του άρθρου 
6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Δεν ακυρώνονται οι αιτήσεις που εκκρεμούν για την 
κύρια ειδικότητα στις εξής περιπτώσεις:

- εάν ο ενδιαφερόμενος διακόψει την άσκησή του στο 
προκαταρκτικό στάδιο και την συνεχίσει σε άλλο Νοση-
λευτικό Ίδρυμα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μια φορά 
και η υποβολή της αίτησης παραίτησης από το Νοσηλευ-
τικό Ίδρυμα στο οποίο ασκείται, μπορεί να υποβληθεί 
μόνο μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός άσκησης.

- εάν ο ενδιαφερόμενος, μετά την παραλαβή της από-
φασης τοποθέτησής του στο νοσηλευτικό ίδρυμα για 
τη συνέχιση του προκαταρκτικού σταδίου της κύριας 
ειδικότητας, ζητήσει παράταση του χρόνου ανάληψης 
υπηρεσίας.

Επιπλέον για τους ιατρούς που έχουν εκπληρώσει την 
υπηρεσία υπαίθρου σε άγονη περιοχή, δεν ακυρώνονται 
οι αιτήσεις που εκκρεμούν για την κύρια ειδικότητα στις 
εξής περιπτώσεις:

- εάν ο ενδιαφερόμενος μεταβάλλει την εκκρεμούσα αί-
τησή του για το προκαταρκτικό στάδιο της ειδικότητάς του.

- εάν ο ενδιαφερόμενος, μετά την παραλαβή της από-
φασης τοποθέτησής του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για 
ειδίκευση στο προκαταρκτικό στάδιο της ειδικότητάς 
του, δεν αποδεχτεί την τοποθέτησή του ή δεν προσέλθει 
για ανάληψη καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του στο κύριο 
στάδιο ειδικότητας είναι η κατάθεση πιστοποιητικού του 
απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης στο προκαταρκτικό 
στάδιο, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3 της πα-
ρούσας απόφασης.

2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. Α2δ/Γ.Π9106/5.2.2016 (ΦΕΚ 
314 Β΄) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018 
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