
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γυμνασίου.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβά-
θμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

3 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

5 Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-
ΣΒΑΠ».

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
πέρα από το κανονικό ωράριο σε υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

7 Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώ-
σιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχα-
ρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.

8 Έγκριση αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία ερ-
γάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργαζομένων στο 
εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών 
προϊόντων με ακτινοβόληση, της ΙΦΕΤ ΑΕ, στη 
Μαγούλα Αττικής κατά το Β’ εξάμηνο του 2017.

9 Έγκριση αποζημίωσης απογευματινής/υπερωρι-
ακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου, της εργαζομένης στη γραμματεία 
Διοίκησης/Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ ΑΕ 
κατά το Β’ εξάμηνο του 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην αρίθμ. 1298/ 
26.3.2003 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 476/21-4-2003 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94530/Ν1 (1)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γυμνασίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

τ.Α΄/01-9-1977).
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 Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικατα-
στάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατά-
ξεις» της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρ-
θρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/10.1.2014) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ..... 
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 49 του 
ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/4-8-2014) «Φάροι, Στρατο-
λογία και άλλες διατάξεις».

3. Τη με αρ. 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 ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-4-2013).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τη με αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο-
ρήγηση.. και Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324 τ.Β΄/12-12-2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-6-2013).

5. Τη με αρ. πρωτ. 153627/ΓΔ4/20-09-2016 υπουργι-
κή απόφαση «Διατύπωση γνώμης για τις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις των Ιδιωτικών Σχολείων».

6. Τη με αρ. Φ.2.Α 113031/Δ5/14-08-2013 υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου στην εταιρία «ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ».

7. Τη με αρ. 17389/30-09-2016 (αρ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ 
169797/Δ2/12-10-2016) αίτηση του νομίμου εκπροσώ-
που «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» Χαράλα-
μπου Γιαννόπουλου.

8. Τη με αρ. ΔΑ/901/13-01-2017 (250ης/12-01-2017 
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης 
του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το με αρ. 125/2016 π.δ. (Φ.Ε.Κ 210/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:

Τροποποιούμε τη με αρ. Φ.2.Α 113031/Δ5/14-08-2013 
(ΦΕΚ  298/τ.Β΄/11-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου ως προς τον 
αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιω-
τικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου 
Α) για τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων 
δύο (2) αίθουσες δεκαοκτώ (18) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
είκοσι έξι (26) μαθητών και μία (1) αίθουσα είκοσι τεσσά-
ρων (24) μαθητών και Β) μία (1) αίθουσα πληροφορικής. 
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - YANNOPOULOS SCHOOL S.A.».

Το Γυμνάσιο λειτουργεί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β’ 
39, στη Γλυφάδα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Χαράλαμπο 
Γιαννόπουλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94624/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 

Νηπιαγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής... 2013-2016».

2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/167778/Δ5/06-11-2013 
(ΦΕΚ 382 Β΄/18-02-2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Φ.ΛΥΣΣΑΡΗ-Φ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΕ», με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την Παναγοπού-
λου Φαίδρα.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 41740/Δ1/09-03-2016 αίτηση 
της Παναγοπούλου Φαίδρας, νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας «Φ.ΛΥΣΣΑΡΗ - Φ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ», σχετι-
κά με την ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ - ΠΑΙΔΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ.

4. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05.11.2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το  π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β΄/29-08-2014).

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

Ανακαλούμε - κατόπιν αιτήσεως της νομίμου εκπρο-
σώπου - από το σχολικό έτος 2016 -2017 την άδεια του 
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ 
«ΠΑΙΔΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ» που χορηγήθηκε στην εταιρεία 
«Φ.ΛΥΣΣΑΡΗ-Φ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ» με την με αριθμ. 
πρωτ. Φ.2.ΓΑ/167778/Δ5/06-11-2013 (382 Β΄/18.02.2014) 
απόφαση, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 204, στη 
Πετρούπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94600/Ν1 (3)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχο-

λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 

Σχολείου.

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... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.  4111/2013 
(18 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί-
γουσες 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 
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της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
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 πα-
ραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του 
ν. 4415/2016 (159 Α’).

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 πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β’).

5. Την από 30-09-2016 αίτηση της Αικατερίνης Ζαχο-
πούλου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α. ΖΑΧΟ-
ΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τροποποίηση της άδειας λει-
τουργίας του Ιδιωτικού Δημοτικού ως προς τον αριθμό 
των αιθουσών του.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/138090/Δ5/27-09-2013 
(281 Β’/10-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο-ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ-
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» στην εταιρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε. Ε.».

7. Την με αριθμ. ΔΑ/9258/17-03-2017 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το  π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ  210/τ.Α’/05-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το  π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β’/29-08-2014).

10. 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/138090/
Δ5/27-09-2013 (281 Β’/10-02-2014) άδεια Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου, ως προς την δυναμικότητα του 
ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων 
πέντε (5) αίθουσες στο Ισόγειο, μία αίθουσα των είκοσι 
οκτώ (28) μαθητών, τρεις (3) αίθουσες των είκοσι επτά 
(27) μαθητών, μία αίθουσα των είκοσι τεσσάρων (24) 
μαθητών. Στον 1ο όροφο λειτουργούν τέσσερις (4) αί-
θουσες, εκ των οποίων μία (1) αίθουσα των είκοσι οκτώ 
(28) μαθητών και τρεις (3) αίθουσες των είκοσι επτά (27) 
μαθητών. Η συνολική δυναμικότητα του Ιδιωτικού Δη-
μοτικού Σχολείου είναι διακοσίων σαράντα δύο (242) 
μαθητών. Στο σχολείο λειτουργεί επίσης μία (1) αίθουσα 
πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο - ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό 
Τατοΐου 201, στην Βαρυμπόμπη Αττικής, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Αικατερίνη Ζαχοπούλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 94585/Ν1 (4)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

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 άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» 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 Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι-
ατάξεις», 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» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α’).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη-
ματικών 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/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β’).

5. Την από 30-09-2016 αίτηση του Καπέλλα Αντωνίου 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε.Ε.» για τροποποίηση της άδειας λειτουρ-
γίας του Ιδιωτικού Δημοτικού ως προς τον αριθμό των 
αιθουσών του.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186407/Δ5/05-12-2013 
(382 Β’/18-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
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άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο- ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥ-
ΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» στην 
εταιρεία «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε. Ε.».

7. Την με αριθμ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το  π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το  π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β’/29-08-2014).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186407/
Δ5/05-12-2013 (382 Β’/18-02-2014) άδεια Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου, ως προς την δυναμικότητα του 
ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου με είκοσι έξι (26) αίθουσες διδασκαλίας συνολικής 
δυναμικότητας επτακοσίων δέκα (710) μαθητών. Στο ισό-
γειο λειτουργούν οκτώ (8) αίθουσες, εκ των οποίων έξι (6) 
αίθουσες των είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
των είκοσι επτά (27) μαθητών και μία (1) αίθουσα των 
είκοσι τριών (23) μαθητών. Στον 1ο όροφο λειτουργούν 
δέκα (10) αίθουσες, έκτων οποίων έξι (6) αίθουσες των 
είκοσι οκτώ (28) μαθητών και τέσσερις (4) αίθουσες των 
είκοσι πέντε (25) μαθητών. Στον 2ο όροφο λειτουργούν 
οκτώ (8) αίθουσες των είκοσι οκτώ (28) μαθητών. Στο 
σχολείο λειτουργούν επίσης οκτώ (8) εργαστήρια και 
δύο (2) αίθουσες πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Σχολείου Δημοτικού είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο -ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣ-
ΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό 
Θ. Σοφούλη 2, στην Νέα Σμύρνη Αττικής, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Καπέλλα Αντώνιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 41110/15292 (5)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΣΥΝΔΕΣ-

ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-

ΣΒΑΠ».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010(ΦΕΚ/Α/228/2010) 
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του 
ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006) ΚΔΚ.

5. Το αρ. πρωτ. οικ.7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δια-
κυβέρνησης.

6. Την αριθ. 15724/12599/2011(ΦΕΚ 1522/Β/2011) από-
φαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
Αττικής, περί σύστασης συνδέσμου-Ν.Π.Δ.Δ. με όνομα: 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-
ΣΒΑΠ», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 4111/3944 
(ΦΕΚ/Β/948/2012), 40184/33229/2013 (ΦΕΚ 2350/Β) και 
9409/3640/22-02-2016 (ΦΕΚ 1013/Β/2016) αποφάσεις 
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7. Την αριθ. 05/17 απόφαση διοικητικού συμβουλίου 
του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟ-
ΛΕΩΝ-ΣΒΑΠ», περί αποδοχής αποχώρησης του Δήμου 
Αμαρουσίου από μέλος του Συνδέσμου.

8. Την αριθ. 138/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί αποχώρησης του Δή-
μου από τον σύνδεσμο, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 15724/12599/2011 απόφαση 
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως 
προς τα μέλη, μετά την αποχώρηση του Δήμου Αμα-
ρουσίου ως εξής:

Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΣΒΑΠ» 
αποτελούμενος από τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, 
Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκό-
βρυσης-Πεύκης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Μεταμόρ-
φωσης, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης, Παπάγου- Χολαργού, 
Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 15724/12599/2011 
(ΦΕΚ 1522/Β) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 377 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή πέρα από το κανονικό ωράριο σε υπαλλήλους 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28-6-2007) τ.Α’.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α’) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου -Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/ 
2015(ΦΕΚ 176/Α)» σύμφωνα με την οποία οι ώρες απο-
γευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερ-
βαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο 
και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα (180) ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που 
ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας οι οποίες λειτουργούν 
βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση.

5. Την μείωση του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύ-
θυνσης μας από την σύσταση του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου, αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, διαθεσι-
μότητας - κινητικότητας - απολύσεων, κ.τλ.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 
του ν. 3986/2011 «από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προ-
σλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συ-
νολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά 
πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων». Επιπρό-
σθετα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
περίπτ. 3 υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 οι προσλήψεις 
και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. 
αυτών αναστέλλονται έως την 31-12-2016. Συνεπώς κα-
θίσταται αδύνατη η πρόσληψη νέου προσωπικού προς 
κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Δήμου μας.

7. Το γεγονός ότι λόγω της φύσεως των παρεχομένων 
υπηρεσιών από την Διεύθυνση Καθαριότητας, (αποκομι-
δή απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης, σάρωμα και 
εποπτεία) παρίσταται ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με 
αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα) λόγω πενθημέρου 
λειτουργίας της υπηρεσίας του Δήμου μας.

8 Τον προϋπολογισμό του δήμου, οικονομικού έτους 
2017 στον οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. 

20.6012.001 και την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.000,00€, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε αποζημίωση υπερωριακής απογευ-
ματινής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο σε 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου 
Σερρών για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών με την σημείωση 
ότι η πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβεί τις (120) εκατόν είκοσι ώρες το εξάμηνο ανά 
υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση 
της απόφασης έως τις 31-12-2017 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ.Ε.ΕΠΟΠΤΩΝ 3
Δ.Ε.ΟΔΗΓΩΝ 18

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 2
Υ.Ε.ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 46

ΣΥΝΟΛΟ 71

2. Η κατάσταση της υπερωριακής απογευματινής 
απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο θα υπο-
γράφεται από τον αντίστοιχο προϊστάμενο και αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο του υπαλλήλου.

3. Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση θα βαρύνει 
τον Κ.Α 20.6012.001 του προϋπολογισμού του δήμου 
Σερρών που φέρει την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ποσού 70.000,00 €».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 1 Ιουνίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017 (7)
Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε ανα-

λώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από 

σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 

(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31/ 

τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.2.2014) 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

4. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί 
διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

5. Την αριθ.615/375/29-05-2017 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί καθορισμού τιμών 
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αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευά-
σματα ειδικής διατροφής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/ τ.Α΄/23-12-2016).

7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λει-
τουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός 
ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει:

Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώ-
σιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη 
διαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το 
απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα 
απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472 
(ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση 
τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμά-
τευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή 
κάθε φορά.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτι-
κές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδή-
ποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, 
αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις 
σχετικές κυρώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
25 STRIPS

9,75€/25ΤΜΧ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
50 STRIPS

19,50€/50ΤΜΧ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
100 STRIPS

39,00€/100ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ
50 ΤΕΜ

4,59€/50ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ
100 ΤΕΜ

9,18€/100ΤΜΧ

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ 1,15€/25ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 2,30€/50ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 4,59€/100ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 6,89€/150ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 9,18€/200ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

13,00€/ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

2,85€/ΤΜΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

46,60€/ΤΜΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ)

Καθετήρας αποσιδήρωσης 13,00€/ΤΜΧ

Πεταλούδες αποσιδήρωσης
πλάγιας τοποθέτησης

1,50€/ΤΜΧ

Πεταλούδες αποσιδήρωσης
κάθετης τοποθέτησης

6,50€/ΤΜΧ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Ι

Αριθμ. 9256 (8)
Έγκριση αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία ερ-

γάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση του υποχρε-

ωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργαζομένων στο 

εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών 

προϊόντων με ακτινοβόληση, της ΙΦΕΤ ΑΕ, στη 

Μαγούλα Αττικής κατά το Β’ εξάμηνο του 2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4093/2012,
2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
3. την εισήγηση του Διευθυντή του Εργοστασίου της 

Μαγούλας,
4. την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπη-

ρεσιών,
5. την απ’ αριθμ πρωτ 3929/Φ14.ΜΑΓ.3458 άδεια λει-

τουργίας (ανανέωση) μετά από αλλαγή φορέα της μο-
νάδας αποστείρωσης ιατρικών προϊόντων της εταιρείας 
με την επωνυμία ΙΦΕΤ ΑΕ στη θέση Πλακωτό του Δήμου 
Μαγούλας,

6. την Γνωστοποίηση όρων ατομικής Σύμβασης Εργα-
σίας των τριών εργαζομένων της ΙΦΕΤ ΑΕ στην εν λόγω 
μονάδα,

7. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΙΦΕΤ ΑΕ 
βάση του οποίου προβλέπεται η 24ωρη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων στο Εργοστάσιο της Μαγούλας,

ως Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥ-
ΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΙΦΕΤ ΑΕ», έλα-
βε ομοφώνως απόφαση κατά την κατά την υπ’ αριθμ. 
3911/23.5.2017 Συνεδρίασή του για την καταβολή απο-
ζημίωσης για εργασία, προς συμπλήρωση του υποχρεω-
τικού εβδομαδιαίου ωραρίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4354/2015 άρθρο 20 παράγραφος Β σε τρεις (3) 
εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Μαγούλας Αττικής, 
για 1.016 συνολικά ώρες που αφορούν σε νυχτερινή 
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εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες, για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2017. Το μικτό κόστος της ως άνω αποζημίωσης, 
για Β’ εξάμηνο του 2017, ανέρχεται στα 2.600 ευρώ και 
η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
της ΙΦΕΤ ΑΕ για το έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παλλήνη, 29 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 9255 (9)
Έγκριση αποζημίωσης απογευματινής/υπερω-

ριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου, της εργαζομένης στη γραμ-

ματεία Διοίκησης/Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΙΦΕΤ ΑΕ κατά το Β’ εξάμηνο του 2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4093/2012,
2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
3. την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπη-

ρεσιών, κατά την υπ’ αριθμ. 391η/23.5.2017 Συνεδρίασή 
του, ως Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥ-
ΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΙΦΕΤ ΑΕ» έλαβε 

ομοφώνως απόφαση αναφορικά με την καταβολή των 
προβλεπόμενων για απογευματινή εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4354/2015 άρθρο 20 παράγραφος Α.1 και 
2α, στην μία εργαζόμενη στη γραμματεία Διοίκησης/
Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ ΑΕ, για το Β’ εξάμη-
νο του 2017 και συγκεκριμένα για 120 συνολικά ώρες 
απογευματινής εργασίας σε εργάσιμες ημέρες. Το μι-
κτό κόστος για την ως άνω αιτία, για το Β’ εξάμηνο του 
2017, ανέρχεται στα 650 ευρώ και θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπο λογισμό της «ΙΦΕΤ ΑΕ» για το έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παλλήνη, 29 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην αρίθμ. 1298/26-3-2003 απόφαση του Νομάρ-

χη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 476/ 
21.4.2003 (τ.Β΄) στη σελίδα 6522 στην Β’ στήλη, στον 
τελευταίο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «23 124 820 τ.μ. Ποτίστρα Ζώων»,
στο ορθό: «37 124 820 τ.μ. Ποτίστρα Ζώων».

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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*02021812706170008*

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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