
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προ-
στίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

4 Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.

5 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 
Αβδήρων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς για το 
έτος 2017.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και 
για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες για τα Β΄ εξάμηνα του έτους 
2017 για το προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 94597/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-

ζόμενου με ΜΦΠΑΔ. 

 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 Δημοσιονομι-

κής Στρατηγικής .... 2013-2016», όπως τροποποιήθη-
καν 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 αντικαταστάθη-
καν 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 Δευτερο-
βάθμιας 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 Πε-
ριεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας 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 αριθ. 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» (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. Β΄).

5. Την αριθ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-8-2013 υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου στην εταιρεία «Α. ΚΑΙ Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.».

6. Το αριθ. πρωτ. 45239/Δ1/16-03-2017 αίτημα του 
νομίμου εκπροσώπου.

7. Την αριθ. πρωτ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το αριθ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού 
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:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2182

21945



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21946 Τεύχος Β’ 2182/27.06.2017

Τροποποιούμε την αριθ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-8-2013 
(ΦΕΚ 173/Β/30-01-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς το νόμιμο εκπρόσω-
πο στο ΥΠΠΕΘ ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Α. ΚΑΙ Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο 
ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδι-
ωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Παρθε-
νώνος 2Β στη Βάρη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Κανα-
κάρη Άννα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθ. 95439/N1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας 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 Με-
σοπρόθεσμου 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 Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 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 αριθ. 34566/ΙΑ/ 
12-03-2013 κοινή υπουργική υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. πρωτ. 
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

5. Την αριθ. πρωτ. Φ.2.Α/119921/Δ5/02-09-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού νη-
πιαγωγείου στην Παπανικολάου Ευφροσύνη.

6. Το αριθ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2013-2014, στην 
Παπανικολάου Ευφροσύνη άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 23 νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Παπανικολάου Ευφροσύ-
νη» και η διεύθυνση του οδός Χαριλάου Τρικούπη 90 
στη Σαλαμίνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     (3)
 Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προ-

στίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του 

ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β του ν. 4310/ 

2014 (Α΄ 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».
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ε. Του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

2. Την απόφαση αριθ. Υ8/29.09.2015 (Β΄2109) « Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη».

3. Την εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας, σύμφωνα με την απόφαση της 245ης συνε-
δρίασης του διοικητικού συμβουλίου της, θέμα 6, στις 
24.03.2017.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του 

προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 
σε πεντακόσια (500) ευρώ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθ. 143565/22433 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 

πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 

κατά το Β΄ εξάμηνο 2017. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄/09-02-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 180 Α΄/09-09-1999), όπως ισχύουν 
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ... » (ΦΕΚ 176 Α΄/
16-12-2015).

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 131 Α΄/28-06-2006).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010).

7. Την αριθ. 552/24-01-2011 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προϊσταμένων 

Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας και τις τροποποιήσεις αυτής.

8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αργολίδας κατά τις απογευματινές 
ώρες πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2017.

9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δα-
πάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Ε.Φ. 
072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου -
Π.Ε. Αργολίδας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000 €) ετησίως, 
σύμφωνα με την από 23/12/2016 βεβαίωση του Τμήμα-
τος Λογιστικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωρι-
ακής απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από 
τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη 
όλως εξαιρετικών ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών των 
υπηρεσιών για το εξάμηνο Ιούλιος - Δεκέμβριος έτους 
2017 για εκατόν πενήντα ένα (151) συνολικά υπαλλή-
λους, ειδικότερα:

1. Απασχόληση για την υποστήριξη του τηλεφωνικού 
κέντρου και των εξυπηρετητών (Servers) της Π.Ε. Αργολί-
δας, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, λειτουργία του δικτύου δημόσιας διοίκησης 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προβολή παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων (τ.μ. Πληροφορικής - (κατά ανώτατο όριο 
2 άτομα).

2. Απασχόληση για θέματα ελέγχου τήρησης των πε-
ριβαλλοντικών και άλλων όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτινων πόρων του β' 
εξαμήνου 2017 (τ.μ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας- 
κατά ανώτατο όριο 6 άτομα).

3. Απασχόληση για έκτακτες συσκέψεις, απογευμα-
τινές συναντήσεις με φορείς ή πολίτες στο γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη - κατά 
ανώτατο όριο 12 άτομα).

4. Απασχόληση για επεξεργασία αιτημάτων πολιτών 
και τακτοποίηση ζητημάτων που αφορούν την κυκλο-
φορία οχημάτων, καταχώρηση πινακίδων και στοιχείων 
σε ηλεκτρονικό Μητρώο,έλεγχος φακέλων συνεργείων, 
έλεγχος φακέλων πρατηρίων υγρών καυσίμων,αρχειοθέ-
τηση εγγράφων, γραμματειακή υποστήριξη Μικτών Κλι-
μακίων Ελέγχου (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών -
κατά ανώτατο όριο 22 άτομα).

5. Απασχόληση για άδειες εγκατάστασης,λειτουργί-
ας, ελέγχους σε θέματα ανάπτυξης,ενέργειας,φυσικών 
πόρων,επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος,ε-
λέγχους και διαδικασία χορήγησης και θεώρησης επαγ-
γελματικών αδειών άσκησης επαγγέλματος,λειτουργία 
Ανωνύμων εταιρειών και διενέργεια αγορανομικών 
ελέγχων και ελέγχων λαϊκών αγορών, θέματα μεταφο-
ράς μαθητών, συγκρότηση επιτροπών και συμβουλίων, 
διοικητική υποστήριξη και διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων (Δ/νση Ανάπτυξης - κατά ανώτατο όριο 12 
άτομα).

6. Απασχόληση για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών 
αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας όπως υιο-
θεσίες, δικαστικές συμπαραστάσεις, εισαγγελικές εντο-




