
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προ-
σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου του Νομού Αττικής.

3 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 3ου Νηπιαγωγείου.

5 Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου «DEI COLLEGE».

6 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού ως προς το άρθρο 
26 αυτού.

7 Κατανομή κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), ΠΕ Κα-
τηγορίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου.

8 Aνάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων: 1. CIDR, 2. LINCO-
SPECTIN.

9 Aνάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος CIPROSPES.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφαλμάτων στην με αριθ. πρωτ. 
27354/444 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3080/ 
06.09.2017 (τ.Β΄).

11 Διόρθωσης σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.Κ./122/29875/2-12-2016 απόφαση της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4118/Β’/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.456/38/505989/Σ. 4746 (1)
Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 «Προϋ-

ποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 «Ρύθ-
μιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσι-
ών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α’ 209).

β) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

γ) Της υπ’ αριθμ. Υ 186/11-11-2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).

2. Την υπ’ αριθμ. 146/05-07-2017 εισήγηση του προϊ-
σταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενιαία στολή του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.
Καθορίζεται ενιαίος τύπος στολής για το προσωπικό 

ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών ασφάλειας, ως εξής:

α) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 1 ανδρών- γυναικών
αα) Χειμερινή
- Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.
- Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος 

γκρι ανοικτού.
- Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη 

επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.
- Υποκάμισο χρώματος γκρι, με εμπρόσθιες τσέπες 

στο ύψος του θώρακα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Παντελόνι χρώματος γκρι ανοικτού, με παραράμμα-
τα χρώματος μολυβί κατά μήκος της εξωτερικής ραφής 
των σκελών.

- Γραβάτα χρώματος μαύρου (προαιρετικά).
- Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.
- Υποδήματα και κάλτσες, χρώματος μαύρου.
Κατά την χειμερινή περίοδο, σε εσωτερικούς χώρους, 

είναι δυνατόν να φέρεται εξωτερικά αντί των επενδυτών, 
μόνο το υποκάμισο.

ββ) Θερινή
Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι δεν 

φέρονται οι επενδύτες και το υποκάμισο είναι με κοντές 
ή αναδιπλωμένες χειρίδες.

β) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 2 ανδρών- γυναικών 
(επιχειρησιακή)

αα) Χειμερινή
- Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.
- Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος 

γκρι ανοικτού.
- Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη 

επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.
- Χιτώνιο τύπου υποδήτη, με εμπρόσθιες τσέπες στο 

ύψος του θώρακα και εσωτερικά αυτού πουλόβερ τύπου 
ζιβάγκο ή φανέλα κλειστή, χρώματος μολυβί.

- Παντελόνι, τύπου φόρμας, χρώματος γκρι ανοικτού.
- Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.
- Υποδήματα υψηλά (τύπου αρβύλας) και κάλτσες, 

χρώματος μαύρου.
ββ) Θερινή
Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι 

δεν φέρονται επενδύτες και το χιτώνιο είναι με κοντές 
ή αναδιπλωμένες χειρίδες.

Άρθρο 2
Ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα)

Το ειδικό διακριτικό σήμα, που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2518/1997, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3707/2008, φέρεται στο 
αριστερό ημιθωράκιο των επενδυτών, χιτωνίων και υπο-
καμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
που φέρονται εξωτερικά.

Άρθρο 3
Διακριτικά

Στο ύψος της συρραφής αμφοτέρων των χειρίδων με 
το κυρίως κορμό, των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμί-
σων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που 
φέρονται εξωτερικά, συρράπτονται παραράμματα στα 
οποία αναγράφεται με λευκό χρώμα σε μολυβί φόντο 
η φράση «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τρία εκατοστά κάτω από το παράραμμα της 
αριστερής χειρίδας, φέρεται το ειδικό διακριτικό σήμα ή 
ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. Όμοιο παράραμμα 
φέρεται και στο δεξί ημιθωράκιο των παραπάνω ειδών 
πάνω από την τσέπη, καθώς και στη μετωπίδα του τζόκεϋ.

Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές του τρόπου κατασκευής 
των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκρίνο-
νται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938 
«Περί κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυ-
νάμεων και των ιδιωτικών οργανώσεων» (Α’ 290). Η εν 
λόγω έγκριση κυρώνεται από τον αρμόδιο για θέματα 
των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη Υπουργό Εσωτερικών και τους Αρχηγούς των 
Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες 
μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ι

Αριθμ. Ζ1/154307 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου του Νομού 

Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α’ 
156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
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6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α’).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ 59 Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114  Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Το π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και 
μετονομασία... . Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ  502  Β’) και 2025805/ 
2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) κοινή υπουργική απόφαση.

17. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση. «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 33/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προ-
σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Δή-
μου Μοσχάτου-Ταύρου του Νομού Αττικής.

20. Τη με αρ. πρωτ. 351/01-03-2017 Βεβαίωση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Δήμου Μοσχάτου-
Ταύρου του Νομού Αττικής, για τη δέσμευση της οικο-
νομικής πίστωσης.

21. Τις με αρ. πρωτ. 694/10-05-2017 και 693/10-05-
2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 
του Νομού Αττικής, για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου του Νο-
μού Αττικής, ύψους 1.675,71 ευρώ για το έτος 2017 και 

6.702,84 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε 
οικονομικά έτη Κ.Α.Ε (10.6041.0002 και 10.6054.0002).

23. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ 81/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥτου Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργα-
νισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου του Νομού Αττικής. Η 
πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω 
Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας 
από 01-10-2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής 
Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου-
Ταύρου του Νομού Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 154395/Ν1 (3)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-

ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-

νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

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 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» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α’).
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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 05-10-2016 αίτηση της Κυρέζη Αθανασίας 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της ως προς την 
χωροθέτηση του.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/117342/Δ5/27-08-2013 
(187 Β’/31-01-2014) Υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ και ΣΙΑ 
Ε.Ε.» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΜΒ/170884/Δ5/ 
21.10.2014 υπουργική απόφαση μεταβίβασης της εν 
λόγω άδειας στην ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

7. Την από 22-08-2014 απόφαση του Δημάρχου Μα-
ραθώνα αναθεώρησης της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού «PRE SCHOOL 
EDUCATION CENTER» στην ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

8. Την με αριθμ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. 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.

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/117342/
Δ5/27-08-2013 (187 Β’/31-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία 
«ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ και ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία μεταβιβάστηκε 
στην ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με την με αριθμ. πρωτ. 170884/
Δ5/21-10-2014 υπουργική απόφαση.

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
ΚΥΡΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ άδεια Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ με μία (1) αίθουσα διδασκα-
λίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων στον 1ο 
όροφο.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-ΚΥΡΕΖΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ».

Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
στο Ρίμινι στην Νέα Μάκρη, Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 154387/Ν 1 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 3ου 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 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 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.. 
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 31-03-2017 αίτηση των ενδιαφερομένων.
6. Την με αριθμ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφαση δια-

τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016) διορισμού 

του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Σ. ΦΩΚΑ - Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 3ου 
Νηπιαγωγείου, για δύο αίθουσες διδασκαλίας στο ισό-
γειο, δυναμικότητας είκοσι τριών (23) και είκοσι (20) 
νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Νη-
πιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο -ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αριστο-
τέλους 112 στις Αχαρνές, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 154415/Κ1 (5)
Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου «DEI COLLEGE».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3696/2008 (Α’177) όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3. Το αριθμ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Προεδρικό Διά-
ταγμα που αφορά στην Ανασύσταση των Υπουργείων ... 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Το αριθμ. 125 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) Προεδρικό 
Διάταγμα που αφορά στον διορισμό του Κωνσταντίνου 
Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό 
του Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β’) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ..»

6. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β’) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012».

7. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/τ. υπαλλήλων Ειδικών θέσε-
ων/10-11-2015) που αφορά στην Αποδοχή παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς και στο διορισμό Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

8. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3818/Β΄/28-11-2016) που 
αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπα-
ξεβανάκη».

9. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ  1185/Β΄/ 
19.6.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων περί « Μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ-
σταμένους Δ/σεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ».

10. Την αριθμ. 108261/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ  1986/Β΄/ 
14.8.2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί χορήγησης άδειας Κολλεγίου με το δια-
κριτικό τίτλο «DEI COLLEGE» στην εταιρεία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.».

11. Την αριθμ. 180559/Κ1/27-10-2016 (ΦΕΚ 3530/Β΄/ 
2-11-2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί τροποποίησης της άδειας Κολ-
λεγίου «DEI COLLEGE» ως προς την αλλαγή της μορφής 
της εταιρείας από Ε.Ε. σε Ο.Ε.

12. Την αριθμ. 3195/Κ1/9-1-2017 (ΦΕΚ 199/Β΄/30-1-
2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί Επικαιροποίησης της άδειας κολ-
λεγίου «DEI COLLEGE» στην εταιρεία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ο.Ε.».

13. Την με αρ. πρωτ. 133588/7-8-2017 αίτηση της εται-
ρείας «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» που 
αφορά στην αλλαγή στοιχείων εταιρείας με τα συνημ-
μένα σε αυτό δικαιολογητικά.

14. Την από 11-6-2017 Τροποποίηση καταστατικού 
στην οποία αλλάζει η μορφή της εταιρείας από «Χ. ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ο.Ε.» σε «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.».

15. Το αριθμ. 431415. 612106/28-7-2017 έγγραφο του 
τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της 108261/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 1986/ 
Β΄/14-8-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου 
με το διακριτικό τίτλο «DEI COLLEGE» στην εταιρεία 
«Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» με έδρα την 
Θες/νίκη, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 180559/
Κ1/27-10-2016 (ΦΕΚ 3530/Β΄/2-11-2016) απόφαση τρο-
ποποίησης της άδειας Κολλεγίου «DEI COLLEGE» ως προς 
την αλλαγή της μορφής της εταιρείας από Ε.Ε. σε Ο.Ε. 
και επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 3195/Κ1/9-1-2017 
(ΦΕΚ 199/Β΄/30-1-2017) απόφαση Επικαιροποίησης της 
άδειας κολλεγίου DEI «COLLEGE» στην εταιρεία «Χ. ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ο.Ε.».

Η νέα τροποποίηση άδειας συνίσταται στην εκ νέου 
αλλαγή μορφής της εταιρείας από Ο.Ε. σε Ε.Ε. και συ-
γκεκριμένα από «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
Ο.Ε.» σε «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 72111/26262 (6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού ως προς το 

άρθρο 26 αυτού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθ-
μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφε-
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.  4479/2017 
(ΦΕΚ 94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και 
άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/12373/12.11.2008 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού (ΦΕΚ  2385/τ.

Β΄/24.11.2008), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 07/
ΔΤΑ/2600/19.03.2009 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 615/τ.
Β΄/03.04.2009), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
19882/16789/22.04.2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1013/ 
τ.Β΄/24.04.2013).

11. Την 1/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Κορυδαλλού περί τροποποίησης του ισχύο-
ντος ΟΕΥ του Δήμου Κορυδαλλού.

12. Την 148/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κορυδαλλού περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου 
Κορυδαλλού ως προς την περίπτωση 4 και 5 του άρθρου 
26 του Δ’ Μέρους αυτού.

13. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Προσωπικού ΟΤΑ,Πειραιά, όπως διατυπώθηκε στο πρα-
κτικό της 12ης Συνεδρίασης έτους 2017.

14. Την 323/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Κορυδαλλού.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ  2055/
Β΄/14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 148/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κορυδαλλού περί τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ του Δήμου Κορυδαλλού ως προς την περίπτωση 
4 και 5 του άρθρου 26 του Δ’ Μέρους και συστήνονται 
δεκαέξι (16) νέες οργανικές θέσεις στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων: έξι (6) νέες θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
κλάδος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δέκα (10) νέες θέσεις
Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 

ύψους 375.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011.0001, 20.6051.0001, 20.6051.0002 του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις 
θα προβλεφθούν για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 19882/16789/22.04.2013 προ-
ηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1013/τ.Β΄/24.04.2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

Ι

Αριθμ. 11043 (7)
Κατανομή κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), ΠΕ Κα-
τηγορίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συν. αριθ. 374/20-7-2017)

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 6/10-2-2016 απόφαση του Συμβουλίου του 
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Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18-2-2016 τ. Υπαλλήλων 
Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) με την οποία 
διορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας του 
Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με πλήρη θητεία, από τις 23-2-2016 ημερομηνία έκδο-
σης της αριθ. πρωτ. 31460/Ζ1 (ΑΔΑ ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτικής πράξης της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ.3, περίπτωση β 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’/6-9-2011), όπως αντικα-
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 9 
περίπτωση β’ του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-5-2016).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9 περίπτωση γ’ του 
ν. 4386/2016. (ΦΕΚ 83/Α’/11-5-2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.  4415/2016 
(ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016).

5. Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 
(ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017) με την οποία αντικαταστάθηκε η 
περίπτωση α’του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 12-07-2017 Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

7. Την αριθ. πρωτ. 9777/18-7-2017 εισήγηση του Κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή μιας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), ΠΕ Κατη-
γορίας, από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Ιδρύματος 
μας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έντα-
ξης της Σοφίας Φλουρή του Γρηγορίου, υπαλλήλου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην προβλεπόμενη από το 
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη σχολή Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

(8)
Aνάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων: 1. CIDR, 2. LINCO-

SPECTIN.

Με την υπ’ αριθμ. 89823/08-03-2017 απόφαση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκαν, βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής απόφασης 
αρ. 282371/2006, η άδεια κυκλοφορίας των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων: 1. CIDR, 2. LINCO-SPECTIN.

Δραστική ουσία:
1. PROGESTERONE
2.  LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE+ 

SPECTINOMYCIN SULFATE

Δικαιούχος
σήματος:

1. INTERAG, NUEVA ZELAND
2.  UPJOHN COMPANY KALAMAZOO, 

MICHIGAN, USA
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

ZOETIS HELLAS S.A.

Μορφή:

1.  Σύστημα ενδοκολπικής
χορήγησης 1.38G.

2.  Φαρμακούχο Πρόμιγμα PREMIX 
(22+22)G/1 Kg

Διότι: Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ
Ι

(9)
Aνάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος CIPROSPES.

Με την αρ.: 8810/16-2-2017 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος CIPROSPES.

Μορφή:
Επικαλυμμένο με λεπτό υμέ-
νιο δισκίο 500mg/TAB

Δικαιούχος σήματος:
ALET PHARMACEUTICALS 
ABEE

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

ALET PHARMACEUTICALS 
ABEE

Διότι: Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην με αριθ. πρωτ. 27354/444 απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 
4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμο-
νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 
και 2018» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3080/06-09-2017 
(τ.Β΄) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) στην σελίδα 36670, στην αριστερή στήλη, στον δεύ-
τερο πίνακα διορθώνεται ο τίτλος:

από το εσφαλμένο: «Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής»,
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στο ορθό: «Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής».
και
β) στην σελίδα 36670, στο σημείο 2, το κείμενο που 

αφορά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το 
ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία 
για τα έτη 2017 και 2018 κατά 6 θέσεις, οι οποίες κατανέ-
μονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαριστής
σφαγείου

4

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτης
κτηνοτροφίας

2

ΣΥΝΟΛΟ 2

(Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Ι

(11)
Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/2-12-2016 

απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης με θέμα: «Κατανομή προσωπικού στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών έτους 2017» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4118/Β’/2016, διορθώνεται:

στη σελίδα 40621, σειρά 15η που αφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥ-
ΝΟΥΡΙΑΣ»,

το εσφαλμένο: «ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ»,
στο ορθό: «ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ».

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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