
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση λυκειακών τάξεων, μετατροπή γενικού 
λυκείου σε λυκειακές τάξεις και κατάργηση σχο-
λικής μονάδας.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

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

4 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με ΜΦΠΑΔ.

5 Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 
άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προ-
βληματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη.

6 Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας μίας υπαλ-
λήλου του γραφείου Ληξιαρχείου του Τμήματος 
Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιω-
νίας της Δεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 20249/441 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1430/τ.Β΄/20.05.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 95097/Δ2 (1)
Ίδρυση λυκειακών τάξεων, μετατροπή γενικού 

λυκείου σε λυκειακές τάξεις και κατάργηση σχο-

λικής μονάδας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρ-

θρου 59 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 
2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές 

φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 147), όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.  3852/2010 
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/05 (98 Α΄).

5) Το Π.δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.

7) Το υπ’ αριθμ.  8378/03-06-2016 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσα-
λονίκης.

8) Την υπ’ αριθμ.  16/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

9) Τις υπ’ αριθμ.  35 και 36/2016 αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

10) Την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

11) Την υπ’ αριθμ. 52/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

12) Την υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης.

13) Την υπ’ αριθμ. 45/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου.

14) Την υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

15) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυ-
κειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα 
Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ 
ΙΔΡΥΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ -
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ, Δ΄ Εσπερινό Γυμνάσιο 
Μεσολογγίου (0102015)

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ΄ 3o Ημερήσιο Γυμνάσιο 

με Λ.Τ. Λαγκαδά (1904060)

3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο 

με Λ.Τ. Λαγκαδά (1935004)

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ 5o Ημερήσιο Γυμνάσιο 

Ωραιοκάστρου (1935005)

5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ Ημερήσιο Γυμνάσιο 
Καλλιάνων (2808010)

6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β΄ Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ 
Ξηροκαμπίου (3009010)

Β) Τη μετατροπή, από το σχολικό έτος 2016-2017, του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Μύρινας, της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε Λυκειακές Τά-
ξεις προσαρτημένες στο Εσπερινό Γυμνάσιο Μύρινας (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3313017).

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2016-2017, του Ημερήσιου Γυμνασίου Σιταγρών (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0909010) 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016

   Ο Υπουργός

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

   Αριθμ. 94764/Δ1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ 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 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 (ΦΕΚ18/τ.
Α΄/25-01-2013) «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) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.
Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» 
(Β,3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (Β,3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1584 τ B΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.Α/148487/Δ5/14-10-2013 Υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού Σχολείου στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΚΑ Ο.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. 120551/Δ1/28-7-2015 Υπουργική από-
φαση τροποποίησης της άδειας του ως άνω Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου.

7. Την υπ’ αριθμ. 57215/05-04-2016 αίτηση του νομίμου 
εκπροσώπου.

8. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργική από-
φαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/ τ Β΄/09-12-2015).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, 
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.Α/148487/Δ5/
14-10-2013 (ΦΕΚ 338/Β΄/13-02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε 
με τη με αριθμ. 120551/Δ1/28-07-2015 (ΦΕΚ 1796/Β΄/
20-08-2015) υπουργική απόφαση, ως προς την επωνυμία 
της εταιρείας ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΕΓΚΑ Ο.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για οκτώ (8) αίθουσες 
διδασκαλίας, εκ των οποίων μία δυναμικότητας είκοσι 
επτά (27) μαθητών, μία δυναμικότητας είκοσι έξι (26) 
μαθητών, μία δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μα-
θητών, τρεις δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών, 
μία δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών και μία δυ-
ναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι 
«Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΚΑ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Μι-
κράς Ασίας 67 στο Κερατσίνι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Στέγκα Αικατερίνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. 94757/Δ1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ 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 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 (ΦΕΚ18/
τ.Α΄/25-01-2013) «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», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 

και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/
15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ. Α΄).

4. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (Β΄3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1584 τ B΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/165315/Δ5/4-11-2013 Υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εται-
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΚΑ Ο.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. 120548/Δ1/28-7-2015 υπουργική 
απόφαση τροποποίησης της άδειας του ως άνω Ιδιωτι-
κού Νηπιαγωγείου.

7. Την υπ’ αριθμ. 57215/05-04-2016 αίτηση του νομί-
μου εκπροσώπου.

8. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/ τ. Β΄/
09-12-2015).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/165315/Δ5/4-11-2013 
(ΦΕΚ 413/Β΄/20-02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπια-
γωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 120548/
Δ1/28-7-2015 (ΦΕΚ 1796/Β΄/20-08-2015) Υ.Α., ως προς την 
επωνυμία της εταιρείας ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΕΓΚΑ Ο.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδα-
σκαλίας δυναμικότητας 28 νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδι-
ωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΚΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μικράς 
Ασίας 67 στο Κερατσίνι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Στέγκα Αικατερίνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
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    Αριθμ. 94761/Δ1 (4)
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΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222τ.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΄/ 25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α,268) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλ-
λες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις», του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/
04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφα-
ση «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΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013Κ.υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013).

4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ3324/τ.Β/12-12-2012).

5. Την υπ’ αριθμ.  28212/2-10-2015 απόφαση του Δή-
μου Ωρωπού.

6. Την από 10-02-2016 αίτηση του  Κηρύκου Δημήτριου.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/26364/ 13-05-2016 απόφαση δι-

ατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
9. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654/

9-12-2015) Υπουργική απόφαση μεταβίβασης δικαιώ-
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στον 
ΚΗΡΥΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου 

με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας του «ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΡΑΒΙ», 
για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι 
οχτώ (28) νηπίων.

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

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην Λεωφ. Αθηνών 
Χαλκίδος, στον Αυλώνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ-
ΠΕΘ τον Κηρύκο Δημήτριο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α2α/Γ.Π. 90316/2015 (5)
Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 

άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προ-

βληματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄),
β) του άρθρου 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄),
γ) του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄),
δ) του άρθρου 29 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/9-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 

του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφα-

ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

5. Την υπ’ αριθμ.Υ10α/Γ.Π.64011/7-6-2011 (ΦΕΚ 1145 
& 1685 Γ1) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Νο-
σοκομείων και Κέντρων Υγείας ή νησιωτικών ή προβλη-
ματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.32941/29-3-2012 (ΦΕΚ 1549 
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Νοσοκο-
μείων και Κέντρων Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων 
ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη»

7. Τα υπ’ αριθμ.πρωτ. 21673/4-11-2015 και 26340/
19-11-2015 έγγραφα της Διοίκησης 5ηςΥ.ΠΕ.

8. Την απόφαση της 54ης/11-12-2015 συνεδρίασης 
του ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.

9. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των Νοσοκομείων, του Ε.Κ.Α.Β. και των 
μονάδων Π.Ε.Δ.Υ. της χώρας.

10. Την υπ’  αριθμ. Β1α/οικ.35515/19-5-2016 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας για τη μεταφορά πίστωσης από ΚΑΕ 2812 
ειδ. φορέα 015-210 στον ΚΑΕ 2812 ειδ. φορέα 015-260.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 6.050,00 € η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες για την Διοίκηση της 
5ης Υ.ΠΕ. πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 «Δαπάνες 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας», αποφασίζουμε:
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Κατατάσσουμε το Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Ζαγοράς, αποκεντρω-
μένη οργανική μονάδα της Διοίκησης 5ης Υ.ΠΕ., στη Γ΄ 
Ζώνη για την πραγματοποίηση εφημεριών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 50281 (6)
Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας μίας υπαλλή-
λου του γραφείου Ληξιαρχείου του Τμήματος Δι-
οικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνί-
ας της Δεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώ-

δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα 
με τις οποίες ρυθμίζεται, από 1/1/2016, το θέμα της απασχό-
λησης του προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.ΤΑ, πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση 
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την υπ’ αριθμ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-
2012 ΦΕΚ τ. Β΄, με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό 
ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και τα Ληξιαρχεία των Δημο-
τικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
ΠΟ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την 
οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προανα-
φερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

5. Το υπ’ αριθμ. 49582/9-6-2016 έγγραφο της αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Θε-
μάτων, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Τμήματος Διοι-
κητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας Ελένης 

Κολέτσιου του Δημητρίου, ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ, κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2016, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ληξιαρχείου 
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου, το οποίο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 344/1976 και Ν. 4144/2013 
και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να παρα-
μένει ανοιχτό πέραν του κανονικού ωραρίου και στο οποίο 
εργάζεται μόνο μία υπάλληλος που είναι και η Ληξίαρχος.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Την υπ’ αριθμ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία 
ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου να 
ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή εργασία, καθώς και την εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του 
Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Ιωνίας Ελένης Κολέτσιου του Δημητρίου, ειδικότητας Διοι-
κητικού ΔΕ, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2016, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες 
του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του 
Δήμου, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 
και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να 
παραμένει ανοιχτό πέραν του κανονικού ωραρίου.

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων: 1 υπάλληλος 
ΙΔΑΧ ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ.

Υπερωριακή απογευματινή εργασία: 40 ώρες.
Υπερωριακή κατά τις Κυριακές και Αργίες: 32 ώρες.
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 72.
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 355,00 €.
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10-6022.001 

ποσού 3.000,00 €.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 

με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Ιουνίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην υπ’ αριθμ. 20249/441 απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1430/τ.Β΄/ 20.05.2016, 
στη σελίδα 17023, στη β΄ στήλη, στον 11ο στίχο εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
«...ως εφημεριδοπώλης...»
Στο ορθό:
«...ως εφημεριδοπώλες 506,08 €»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02017571606160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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