
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου.

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

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

5 Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Ειδικό 
Κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώ-
δικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώ-
δικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώ-
θηκε και ισχύει.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 155883/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 (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 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 δι-
ατάξεις», 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 αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 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 αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

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

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/199646/Δ5/30-12-2013 
(ΦΕΚ 898/τ.Β΄/10-4-2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

6. Την από 30-3-2017 αίτηση της Σύψα Ζωής.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35949/28-7-2017 διατύπω-

ση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Την αριθμ. πωτ. 27750/20-5-2015 απόφαση του Δή-

μου Λαμιέων.
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) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/199646/
Δ5/30-12-2013 (ΦΕΚ 898/τ.Β΄/10-4-2014) υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ως προς 
την συστέγαση και τη δυναμικότητα των νηπίων, ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την από 13-02-2017 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης 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/49648/Δ5/
01 -04-2014 (914 Β΄/11-04-2014) υπουργική απόφαση, 
η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 139584/
Δ1/08-09-2015 (2021 Β΄/17-09-2015) υπουργική από-
φαση, ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο Σω-
ματείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΙ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» άδεια Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο 
όροφο, δυναμικότητας οι τρεις (3) είκοσι (20) μαθητών 
και οι τρεις (3) δεκαεννέα (19) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού 
Μυλασσών 18, στη Νίκαια, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη 
Λουσαπέρ Σιανκαγιάν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. οικ. 43535/2392 (5)
Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Ειδι-

κό Κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του 

«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια 

των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση 

του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφά-

λεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό 

συμπληρώθηκε και ισχύει.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώ-

θηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β΄ του 
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 
Α΄ 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του 
ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ Α΄ 180) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του «Κώδικα Νόμων 
για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» 
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) και του 
άρθρου 25 του πδ 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 163).

7. Την υπουργική απόφαση 1592/58/13.01.2017 «Ειδι-
κός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδι-
κα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομέ-
νων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως 
αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ Β΄ 157).

8. Αιτήματα φορέων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων 
για την ανάθεση καθηκόντων ιατρών εργασίας.

9. Την με αριθμ. 5/29-11-2016 γνώμη του Συμβουλίου 
Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορίζεται εκ νέου προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγρα-
φής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργα-
ζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄) όπως αυτό συμπληρώθηκε και 
ισχύει, ο οποίος συγκροτείται με την 1592/58/13.1.2017 
(ΦΕΚ 157 Β΄) όμοια απόφαση, για διάστημα εξήντα (60) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τη λήξη της προ-
θεσμίας που όριζε η ως άνω απόφαση έως και τη δη-
μοσίευση της παρούσας θεωρούνται ως εμπρόθεσμες.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034052809170004*




