
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών.

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

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

5 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙ-
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυ-
μη Εταιρεία» και δ.τ. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 95030/ΓΔ4 (1)
  Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του 

ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών 
υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ1/Φ.353.1./324/105657 υπουργική από-
φαση. (Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/16.10.2002) «Καθορισμός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προ-
ϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ. Ε. Κ. 
και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπουργική απόφαση 353.1/1/4517/Δ1/17-
01-2003 (Φ.Ε.Κ. 64/τ. Β΄/24.01.2003).

3. Την αριθμ. 149092/ Γ2/18-09-2014 (Β΄ 2545) υπουρ-
γική απόφαση «Μεταφορά μαθητών».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄/
22.04.2005).

6. Την αριθμ. 91248/Β1/31-5-2017 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφα-
σίζουμε:

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαι-
δευτικούς και οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία 
η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της 
προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά 
καθορίζεται με απόφαση:

α) του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή /μαθητών 
από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτι-
κές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας 
του/των μαθητή/ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, καθώς 
και άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά 
εντός της περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας,

β) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Δ/νση Εκπαίδευσης 
που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για 
μεταφορά μαθητή/ών μεταξύ δύο διαφορετικών όμο-
ρων Περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη: 1) τη χιλιομε-
τρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/
ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, 2) άλλους παράγοντες 
που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας 
και 3) τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας του /των μαθη-
τή/μαθητών, εντός δέκα ημερών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος.

2. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του 
Διευθυντή του σχολείου υποδοχής προς τον οικείο Περι-
φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέσω του αρμοδίου 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερει-
ακή Ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο 
υποδοχής των μαθητών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύ-
ει η αριθμ. 149092/Γ2/18-09-2014 (Β΄ 2545) υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94539/Ν1 (2)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ. Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του 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΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» , όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιε-
χομένου ... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του 
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/6-9-2016).

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 άρθρου πρώτου του 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/03-04-2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση και ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ. Β΄/
21-06-2013).

5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/27005/Δ5/25-02-2014 (ΦΕΚ 576/
τ. Β΄/07-03-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-
Λυκείου «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

6. Την από 28-09-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώ-
που του «Ιδιωτικού Λυκείου «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

7. Την ΑΡΙΘΜ. ΔΑ/901/13-1-2017 (250ης/12-01-2017 
συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης 
του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αριθμ. 129818/Γ2/ 
16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/τ. Β΄/1-10-2013) «Αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».

8. Το π.δ. 114//2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ. Β΄/29-8-2014).

9. 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.

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

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/27005/Δ5/25-2-2014 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 576/τ. Α΄/07-03-2014), ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», άδεια Ιδιω-
τικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου 
για οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων μία (1) 
δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) μαθητών, πέντε (5) δυνα-
μικότητας εικοσιενός (21) μαθητών, μία (1) δυναμικό-
τητας είκοσι δύο (22) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι πέντε (25) μαθητών για μία αίθουσα πληροφορι-
κής και ένα εργαστήριο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Το Λύκειο θα λειτουργήσει στην οδό Ηλία Βενέζη στην 
Ρόδο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Κυρια-
κούλη Κυριάκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94554/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 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄/

1-09-1977).
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΄/

Βασίλης
Highlight
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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΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας 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΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/
15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 
(ΦΕΚ 157/τ. Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία 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΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012).

5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/137135/Δ5/26-09-2013 (ΦΕΚ 319/
τ. Β΄/12-2-2014) υπουργική απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. Φ.2.Α./109177/Δ5/14-07-2014 
(ΦΕΚ 2016/τ. Β΄/24-07-2014) υπουργική απόφαση τροπο-
ποίησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου «ΑΘΗΝΑΪΣ».

6. Την από 30-3-2016 αίτηση της Ξενοφώντος Καλ-
λιόπης.

7. Την αριθμ. ΔΑ/901/13-01-2017 διατύπωση θετικής 
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄ /5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/137135/Δ5/26-9-2013
(ΦΕΚ 319/τ. Β΄/12-2-2014) υπουργική απόφαση, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.2.Α./109177/Δ5/14-7-2014
(ΦΕΚ 2016/τ. Β΄/24-07-2014) υπουργική απόφαση τροπο-
ποίησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες και 
τη δυναμικότητα των νηπίων, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου για τρεις 
(3) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας έντεκα (11) 
νηπίων, δώδεκα (12) νηπίων και είκοσι ενός (21) νηπίων 
αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΑΘΗ-
ΝΑΪΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Προύσης 
18 στη Νέα Σμύρνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94546/Ν1 (4)
    Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου νηπια-

γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

Ο 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 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΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας 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΄/10-01-2014) «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», του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 
(ΦΕΚ 157/τ. Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία 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΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012).

5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/113107/Δ5/14-08-2013 (ΦΕΚ 151/ 
τ. Β΄/28-1-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου «ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ - ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20784 Τεύχος Β’ 2073/15.06.2017

6. Την από 15-3-2016 αίτηση της Σαρμανιώτου- Γρη-
γορίου Ελένης.

7. Την αριθμ. ΔΑ/49806/13-9-2016 διατύπωση θετικής 
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ. Β΄/29-8-2014).

9. 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.

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

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/113107/Δ5/14-8-2013
(ΦΕΚ 151/τ. Β΄/28-1-2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
ως προς τη δυναμικότητα των νηπίων, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην Σαρ-
μανιώτου - Γρηγορίου Ελένη άδεια ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου νηπια-
γωγείου για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
είκοσι οχτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 4° χλμ. Λάρισας-
Φαρσάλων στη Λάρισα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ. 16/15274/592 (5)
    Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του 

εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 

ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώ-

νυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Β΄) «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

β) της Υποπ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του μέρους Β 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-

σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης»,

γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄)
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως 
ισχύουν,

δ) της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013 - 2016», τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Έγκριση της επικαιροποίησης 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016» και τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,

ε) της υποπερ. β΄ της περίπτωσης 7 της υποπαρ. Γ.2. της 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Πραγματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213 Α΄) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
όπως ισχύουν,

ζ) του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών»,

η) του π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρ-
μογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες 
διατάξεις» και την οικ. 124/Δ9.21/2-1-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση,

θ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις»,

ι) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 90 Α΄),

ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
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ιβ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄),

ιγ) της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» ( ΦΕΚ 2168 Β΄),

ιδ) της αριθμ. 2/99237/ΔΠΓΚ/23-12-2016 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποί-
ηση της αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Στοχοθεσία -
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - παρακολού-
θηση εκτέλεσης”» (ΦΕΚ 2934 Β΄),

ιε) της αριθμ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής πολιτικής «Εκτέλε-
ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

2. Το αριθμ. 11292/27-12-2016 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. «Εισήγηση προϋπολογισμού ΗΔΙΚΑ ΑΕ έτους 2017», 
με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικών 
της αριθμ. 279/29-12-2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3. Το αριθμ. 983/6-2-2017 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με 
το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα έγκρισης χρήσης δια-
θεσίμων της για επενδύσεις έτους 2017.

4. Το αριθμ. 2/15544/ΔΠΓΚ/22-3-2017 έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την 
έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων έτους 2017. 

5. Το από 21/2/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ σχετικά με τη δαπάνη για μη μισθολογικές παροχές 
στα πλαίσια της Υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 24 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - 
Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδό-
τησης».

6. Την αριθμ. οικ. 14082/553/4-4-2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5ε του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄).

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2017 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 με την επωνυμία «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν 
ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 27.403.520,00 29.439.720,00 - 2.036.200,00

Ειδικότερα η εξειδίκευση του ανωτέρω προϋπολογι-
σμού αυτού κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συ-
νημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου για τις λοιπές 
ενέργειες.

3. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δε θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να καλύψει 
το ανωτέρω αρνητικό αποτέλεσμα με τη χρησιμοποίη-
ση του ισόποσου ταμειακού υπολοίπου σύμφωνα με το 
αριθμ. 2/15544/ΔΠΓΚ/22-3-2017 έγγραφο του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Η κατανομή των προσωρινά μη κατανεμημένων 
εσόδων όταν πραγματοποιηθεί, θα γνωστοποιηθεί άμε-
σα στις Υπηρεσίες.

6. Ορίζουμε ότι η πίστωση του Κ.Α.Ε 00.10.9749 θα 
χρησιμοποιηθεί μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης 
διοικητικής έγκρισης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017 

Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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*02020731506170008*

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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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