
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 παρ. 5 ν. 4483/2017 
για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ.

2 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της 
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΚΙΑΚΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΚΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

3 Ανάκληση της υπ’ αρ. ΙΕ/13418/2514/50012/
8-6-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Οικονομικών που αφορά στην υπαγωγή 
της εταιρείας H.H.DIDIZIAN SA.R.L. που εδρεύ-
ει στο ΛΙΒΑΝΟ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι-
καταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

4 Ανάκληση της υπ’ αρ. ΙΕ/13422/2516/50010/
8-6-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Οικονομικών που αφορά στην υπαγωγή 
της εταιρείας NE. IDRISSI INC, που εδρεύει στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα-
στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει.

5 Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος 
2018.

6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

7 Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου και Καλλιτε-
χνικού Γυμνασίου Κοζάνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29267 (1)
  Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 παρ. 5 ν. 4483/2017 

για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 5 του ν. 4483/2017 

(Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το αριθμ. οικ. 3306/Δ9.1/922/19-1-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το αριθμ. 2/7172/0004/29-1-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το αριθμ. 4017/20-12-2017 έγγραφο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

7. Το αριθμ. 1116/23-11-2017 έγγραφο της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας.

8. Το αριθμ. 116/9-10-2017 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

9. Το αριθμ. 1011/13-11-2017 της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης.

10. Το υπ΄ αριθμ. 3045/12-04-2018 έγγραφο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

11. Την ανάγκη επεξεργασίας και υποβολής πρότασης 
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου περί υγειάς και ασφάλειας των εργαζομένων 
των ΟΤΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Συγκροτούμε Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγη-
ση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή 
μέσων ατομικής προστασίας και τη λήψη μέτρων προ-
στασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
στους ΟΤΑ και την υποβολή πρότασης για την αναβάθ-
μιση και τον εκσυγχρονισμό του. Η Επιτροπή οφείλει να 
υποβάλει σχετική πρόταση στους συναρμόδιους υπουρ-
γούς έως την 30η Ιουνίου 2018.

ΙΙ. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως:
1. Κουζή Ιωάννη, Καθηγητή Εργασιακών Σχέσεων, Κο-

σμήτορα της Σχολής Πολ. Επιστημών του Παντείου Πανε-
πιστημίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σπυριδάκη 
Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας των 
Εργασιακών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Διαμαντοπούλου Αφροδίτη, Προϊσταμένη της Δ/
νσης Προσωπικού Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., με αναπληρώτρια την 
Παπαδάτου Άννα, Προϊστάμενη του Τμήματος Μονίμου 
Προσωπικού, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

3. Σερμπέτη Σέργιο, δικηγόρο, Ειδικό Σύμβουλο του 
Υπουργού Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Νικολούζο 
Αλέξανδρο, δικηγόρο, Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού 
Εσωτερικών, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών.

4. Μοσχόπουλο Φώτιο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών, Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνστα-
ντακόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου 
και Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε, ως εκπροσώπους 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Παπαντωνόπουλο Γεώργιο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών, της Δνσης Προγραμματισμού και Συντονι-
σμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
της Κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Σαπουντζάκη Κωνσταντίνο, υπάλ-
ληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Τμήματος Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β΄ Τομέα Αθηνών, 
ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Μαραγκάκη Ελένη, υπάλληλο κλάδου TE Υγείας, 
του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Β΄ Τομέα Δυτικής Αττικής, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Φραγκιαδάκη Νικόλαο, υπάλληλο 
κλάδου TE Υγείας, του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώ-
ρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών -
Ανατολικής Αττικής - Κρήτης, ως εκπροσώπους του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

7. Βασιλάκο Σωτήριο, υπάλληλο κλάδου TE Δημοσιο-
νομικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Μισθολογικής 
Πολιτικής Δημοσίου Τομέα στη Δ/νση Εισοδηματικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελο-

πούλου Ευγενία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ - Εφαρμογής Ενιαίου Μι-
σθολογίου στην ίδια Διεύθυνση, ως εκπροσώπους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

8. Καψάλη Απόστολο, Νομικό Διδάκτορα του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής, πρώην Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ, 
με αναπληρωτή τον Κουμαριανό Ευάγγελο, Διδάκτορα 
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ως εμπειρογνώμονες

9. Θανασιά Ευθύμιο, Ειδικό Ιατρό Εργασίας με αναπλη-
ρωτή τον Πάτση Παντελεήμονα, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, 
ως εμπειρογνώμονες.

10. Μεταξά Χρήστο, Μηχανολόγο Μηχανικό, Τεχνικό 
Ασφαλείας Δήμου Χαλκιδέων, με αναπληρωτή τον Πα-
ραδείση Αλέξανδρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τεχνικό 
Ασφαλείας Δήμου Ηλιούπολης, ως εμπειρογνώμονες.

11. Μουράτογλου Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Διοικητι-
κού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσ-
σας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Λουκάκη 
Δέσποινα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κ.Ε.Δ.Ε. 
και Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, ως 
εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Ε.

12. Τογιοπούλου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο 
Δυτικής Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον 
Λιούπη Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο Θεσσαλίας, 
ως εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

13. Πανουτσάκου Βέτα, Πρόεδρο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ως 
τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ανδρεαδέλλη Γιάννη, 
Γραμματέα της ίδιας Ομοσπονδίας, ως εκπροσώπους 
της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

14. Κρέτση Νικόλαο, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ, ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή τον Κυριαζή Χρύσανθο, Αναπλη-
ρωτή Ταμία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ίδιας Ομο-
σπονδίας, ως εκπροσώπους της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

15. Δαρδαμάνη Μάρκο, Πρόεδρο της ΠΟΠ - ΟΤΑ, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λαμνάτο Αλκιβιάδη.

Χρέη Γραμματέα ασκεί η Ιωάννα Τζήμα, υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος 
Μονίμου Προσωπικού της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και η Δήμητρα Ζωγοπούλου, υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, του Τμήματος Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου της ίδιας Διεύθυνσης. Οι Εργασίες της 
Επιτροπής διεξάγονται εντός των ωρών του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών στο 
Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία). Η Επιτρο-
πή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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(2)
    Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της 

επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα-

γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΚΙΑΚΟΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «ΚΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» που υλοποιή-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004.

  Με     την    62696/ΥΠΕ/5/03706/Ε/Ν.3299/2004/12.06.2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποί-
ηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 
ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», που αφορά στην εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκού σταθμού ισχύος 99,20 KW στον Δήμο Νέας 
Ζίχνης του Νομού Σερρών, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00 €), επί συνολικού κόστους επένδυσης τρια-
κοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ 
και ογδόντα πέντε λεπτών (336.912,85 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 25 % του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυ-
σης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €) 
που αποτελεί ποσοστό 35 % του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 08-09-2014.
6. H συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,20 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 135.500 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 19788/
ΥΠΕ/5/03706/Ε/Ν.3299/2004/30-04-2012 απόφαση υπα-
γωγής (Β΄ 1599).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 
(Α΄ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυ-
ξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως 
ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
ν. 4399/2016 και την υπ΄ αρ. 77685/21-7-2016 υπουργική 
απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της» (Β΄ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

   Αριθμ. 66840 - 21/06/2018 (3)
Ανάκληση της υπ’ αρ. ΙΕ/13418/2514/50012/
8-6-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Οικονομικών που αφορά στην υπαγωγή 
της εταιρείας H.H.DIDIZIAN SA.R.L. που εδρεύ-
ει στο ΛΙΒΑΝΟ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι-
καταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και ιδίως το άρθρο 

1 παρ.2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών 
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98/22-04-2005).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄192/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/28-02-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 31564/19-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 978/19-
03-2018) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αστέριο Πιτσιόρλα».

8. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3682/
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν.89/1967 «Περί εγκατα-
στάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 
εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου».

9. Την υπ’ αρ. ΙΕ/13418/2514/50012/8-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 
ΤΑΠΣ 152/18-07-2006, Β΄ 1037/27-05-2011 και Β΄ 192/
27-01-2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η υπα-
γωγή της εταιρείας H.H.DIDIZIAN S.A.R.L., που εδρεύει 
στο ΛΙΒΑΝΟ, στις διατάξεις του α.ν 89/1967, όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
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10. Την από 05-10-2017 (αρ. πρωτ. 107457/4146) αί-
τηση της εταιρείας, για ανάκληση της αμέσως ανωτέρω 
απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις «Δηλώσεις των Στοιχείων 
Λειτουργίας του Γραφείου» που υπέβαλε η εταιρεία ως 
όφειλε για τα έτη 2006 έως 2016 και τα λοιπά στοιχεία 
του φακέλου αυτής δεν προκύπτουν παραβάσεις του 
νόμου στις διατάξεις του οποίου υπήχθη για την εγκα-
τάσταση του γραφείου της και των όρων της άδειας 
εγκατάστασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. ΙΕ/13418/2514/50012/

8-6-2006 (Φ.Ε.Κ. ΤΑΠΣ 52/18-07-2006, Β΄ 1037/27-05-2011
και Β΄ 192/27-01-2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, που αφορά στην 
υπαγωγή της εταιρείας H.H.DIDIZIAN S.A.R.L, που εδρεύει 
στο ΛΙΒΑΝΟ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, για εγκατάσταση 
γραφείου της στην Ελλάδα.

2. Η εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης 
εγκατάστασης, να υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη 
μορφή στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, τη «Δήλωση των 
Στοιχείων Λειτουργίας του Γραφείου» με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για τα έτη 2017 και μετέπειτα έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Η 
μη υποβολή των ανωτέρω επιφέρει την κύρωση επι-
βολής προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αρ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3682/31-12-2014) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας.

Άρθρο 2
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 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 66851 - 21/06/2018 (4)
Ανάκληση της υπ’ αρ. ΙΕ/13422/2516/50010/

8-6-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί-

ας και Οικονομικών που αφορά στην υπαγωγή 

της εταιρείας NE. IDRISSI INC, που εδρεύει στη ΛΙ-

ΒΕΡΙΑ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συ-

μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά-

θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και ιδίως το άρθρο 

1 παρ.2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών 
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98/22-04-2005).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 192/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/28-02-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 31564/19-03-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 978/
19-03-2018) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αστέριο Πιτσιόρλα».

8. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3682/ 
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκατα-
στάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 
εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου».

9. Την υπ’ αρ. ΙΕ/13422/2516/50010/8-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 
ΤΑΠΣ 125/6-7-2006, Β΄ 669/26-4-2011 και Β΄ 256/
3-2-2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή της εταιρείας N.F. IDRISSIINC, που εδρεύει στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, για την εγκατά-
σταση γραφείου της στην Ελλάδα.

10. Την από 31-10-2017 (αρ. πρωτ. 118867/4445) αί-
τηση της εταιρείας, για ανάκληση της αμέσως ανωτέρω 
απόφασης.

11. Το γεγονός ότι, από τα στοιχεία λειτουργίας του 
γραφείου που υπέβαλε η εταιρεία ως όφειλε για τα έτη 
2006 έως 2016 και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου αυτής, 
δεν προκύπτουν παραβάσεις του νόμου, στις διατάξεις 
του οποίου υπήχθη για την εγκατάσταση του γραφείου 
της, και των όρων της άδειας εγκατάστασης, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. ΙΕ/13422/2516/50010/

8-6-2006 (Φ.Ε.Κ. ΤΑΠΣ 125/6-7-2006, Β΄ 669/26-4-2011 
και Β΄ 256/3-2-2017) απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, που αφορά στην 
υπαγωγή της εταιρείας N.F. IDRISSI INC, που εδρεύει στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ, στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
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ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, για εγκατάσταση 
γραφείου της στην Ελλάδα.

2. Η εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης εγκατά-
στασης, να υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή 
στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, τη «Δήλωση των Στοι-
χείων Λειτουργίας του Γραφείου» της, με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, για τα έτη 2017 και μετέπειτα έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Η 
μη υποβολή των ανωτέρω επιφέρει την κύρωση επιβο-
λής προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 
76068/7006/22-12-2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3682/31-12-2014) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας.

Άρθρο 2
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 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

   Αριθμ. Z1/102831 (5)
Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την 

πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το 

έτος 2018.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν.1351/1983 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν.2327/1995 
(ΦΕΚ 210 Α΄).

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτε-
λωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και 
του άρθρου 13 του ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτερο-
βάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

3. Του άρθρου 15 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) «Θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

4. Των άρθρων 23, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις».

5. Της περ. β της παρ.1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 Α 
του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).

8. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
Α΄ 57) και ισχύει.

9. Toυ άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

11. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 47/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 192), όπ ισχύει.

13. Tο π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… και Τουρι-
σμού».

14. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

15. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.» (ΦΕΚ Α΄ 208).

16. Τη με αρ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Την υπ’ αριθ. Υ.197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄/
17-11-2016), Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. Υ.226/27-12-2016 (4233/
Β΄/28-12-2016) και Υ.12/14-3-2018 (ΦΕΚ 978/Β΄/19-3-
2018) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

18. Τη υπ’ αριθμ. 31564/19-03-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» 
(ΦΕΚ Β΄ 978/19-3-2018).

19. Τα εγκεκριμένα προγράμματα Σπουδών των Σχο-
λών του ΕΜΠ δημοσιευμένα στους Οδηγούς Σπουδών 
των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχα-
νικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυ-
σικών Επιστημών.
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20. Την απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 15η/2017/ 
22.12.2017, Θέμα 2.7:Α) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των 
Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυ-
σικών Επιστημών.

21. Το με αρ. πρωτ. 8132/21-2-2018 διαβιβαστικό έγ-
γραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με 
την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ως άνω Σχολών 
του για το έτος 2018.

22. Την υπ’ αρ. 7629/20-02-2018 βεβαίωση εγγραφής 
πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τις με αριθμό πρωτ. 
Πιστ-51/2018/13-02-2018 (ΑΔΑ: 72Β446ΨΖΣ4ΥΨΜ), 
Πιστ-44/2018/13-02-2018 (ΑΔΑ: 987Κ46ΨΖΣ4-Η68) απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

23. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/6ΝΠ/44396/Β1/16-3-2018 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτα-
κοσίων πενήντα τριών ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ 
(742.753,06 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2018 και κα-
λύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού 
Προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(ΚΑΕ 4121.01 και 0551) και από την πράξη «Πρακτική 
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΕΜΠ» με κωδικό 
MIS 5000537 ΕΔΒΜ12 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΣΑΕ 
2016ΣΕ34510020), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε συνολικά για όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π 
χίλιες εκατόν πέντε (1.105) θέσεις πρακτικής άσκησης, με 
συνολική διάρκεια πραγματοποίησης πρακτικής άσκη-
σης χιλίων διακοσίων σαράντα έξι μηνών (1.246) για τους 
φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολό-
γων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών 
Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση 
για το έτος 2018 σε ιδιωτικούς φορείς και σε εποπτευ-
όμενους φορείς των Υπουργείων ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

2. Ορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ύψους πεντακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών (596,11 €), ανά φοι-
τητή, περιλαμβανομένης και τις εργοδοτικής εισφοράς 
του ΕΦΚΑ, για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 
εντός και εκτός του νομού Αττικής και εκτός Ελλάδος. 
Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης 
διάρκειας μικρότερης του μήνα, το καταβαλλόμενο ποσό 
μειώνεται ανάλογα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018 

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Θρησκευμάτων

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 100692/NI (6)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 

Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψιν:
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 Μεσο-
πρόθεσμου ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (18 Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» 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 Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του 
άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες δια-
τάξεις», 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».

3. Την 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 
.. ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση(1584΄Β).
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5. Την από 16-02-2018 αίτηση της Βλαβογιλάκη Ανα-
στασίας , νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α. ΒΛΑ-
ΒΟΓΙΛΑΚΗ - Κ. ΜΠΕΡΚΕΤΗ O.E.» για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ .

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/18289/18-04-2018 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 45467/28-12-2017 απόφαση 
του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής χορήγησης άδειας 
λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ στην εται-
ρεία «Α. ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ - Κ. ΜΠΕΡΚΕΤΗ O.E.» στην οδό 
Παλαιολόγου 9 , στην Αγία Παρασκευή.

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

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Α. ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ - Κ. ΜΠΕΡΚΕΤΗ O.E.» άδεια Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας , στον 1ο όροφο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - MONTESSORI 
WAY OF LIFE».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κ. Παλαιο-
λόγου 9, στην Αγία Παρασκευή, με νόμιμη εκπρόσωπο 
στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Μπερκέτη Κυριακή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 102655/Δ2 (7)
Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου και Καλλι-

τεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1566/ 

1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (167 Α΄) 
σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 11 του 
ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 1824/1988 (296 Α΄) 
με το οποίο κυρώθηκε η υπουργική απόφαση Γ2/3345/
2-9-1988 (649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών 
Σχολείων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/ 
2003 (267 Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλ-
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4199/2013 (216 
Α΄) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών -
Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» σε συνδυασμό με την Αρ. Δ16γ/05/483/Γ/ 
11-11-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαπιστωτική 
πράξη συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύστα-
ση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ Α.Ε.» (2856 Β΄).

7. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/ 
2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (129 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (213 Α΄) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (145 Α΄).

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

12. Την αρ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

13. Την από 04-05-2018 βεβαίωση του Προέδρου 
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το πρακτικό αριθμ. 6/23-04-2018/Ο3 της Επιτρο-
πής Καλλιτεχνικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, όπως καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό 
σύστημα myschool.

16. Τα αρ. Φ2/1402/02-03-2018 και Φ2/2286/
03-04-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σάμου.

17. Το αρ. Φ.2.1/2661/03-04-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
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18. Την αρ. 317/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σάμου.

19. Την αρ. 674/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ: 7ΦΝ8ΩΛΠ-ΩΣΚ).

20. Το αρ. Φ.1/Γ/90/66303/Β1/26-04-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

21. Την αρ. 224921/ΓΔ2/20-12-2017 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

22. Την αρ. 27910/28-11-2017 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Σάμου.

23. Την αρ. 152/28-11-2017 βεβαίωση ανάληψης δα-
πάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σάμου.

24. Την αρ. 55401/20-11-2017 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Κοζάνης.

25. Την αρ. 667/20-11-2017 βεβαίωση ανάληψης δα-
πάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

26. Το αρ. Δ6/1629/02-02-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.

27. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 2.000 ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2018 (από 

01-09-2018 έως 31-12-2018) βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0227 «Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής 
απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης», του ειδικού φορέα 19-220 του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί με την αρ. 
224921/ΓΔ2/20-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ: Ω7ΣΖ4653ΠΣ-
ΖΨΔ).

Για την κάλυψη των εκ 6.000 ευρώ ετήσια δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχε-
τική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 5.670 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπά-

νες και για την αγορά μουσικών οργάνων) έτους 2018 
θα καλυφθεί από την επιχορήγηση που θα λαμβάνουν 
τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ΚΑΠ των οικεί-
ων Δήμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό έτους 2018.

Η εκ 13.010 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ-
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη 
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.

Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλι-
σμού νεοϊδρυόμενων σχολικών μονάδων, οι οποίες θα 
καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και ενδεχόμενη από τυχόν 
νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαί-
σιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., 
αποφασίζουμε:

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2018-2019.
1) Το Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου, με έδρα το Βαθύ της 

Σάμου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σάμου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2) Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, με έδρα την 
Κοζάνη, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κοζάνης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Αναπληρωτής Υπουργός
Θρησκευμάτων Οικονομικών
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