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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκλησητης13728/ΔΒΕ1914/ν.3299/04/3-12-2010
(ΦΕΚ 1915/Β΄/09.12.2010) απόφασης υπαγωγής της
επένδυσης της εταιρείας «ΦΟΥΣΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ» η οποία έχει υπαχθεί στο
ν. 3299/2004, όπως ισχύει (άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii).

2

Ανάκληση της 16555/ΔΒΕ1886/ν. 3299/2004/
31-7-2006 (ΦΕΚ 198/ΤΑΠΣ/31-8-2006), απόφασης
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ», η οποία έχει υπαχθεί στο
ν. 3299/2004, όπως ισχύει (άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4

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

5

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μ.Φ.Π.Α.Δ.

6

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

7

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

8

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

9

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33)
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)

10

Τροποποίηση της αριθμ. 2422.3/2480/2018/
11-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός ωριαίας
αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (Β’71).

Αρ. Φύλλου 3321

11

Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. 852/5/21.5.2018
«Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με
κατάληξη. gr ή. ελ» (ΦΕΚ 973/Α΄/2018)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/Β΄/15.6.2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της 13728/ΔΒΕ 1914/ν. 3299/04/
3-12-2010 (ΦΕΚ 1915/Β΄/09.12.2010) απόφασης
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΦΟΥΣΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ» η οποία
έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii).
Με την 66636 - 20/06/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η
ανάκληση της με αριθμ. 13728/ΔΒΕ 1914/ν. 3299/2004/
3-12-2010 (ΦΕΚ 1915/Β΄/09.12.2010) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΦΟΥΣΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 (παρ. 2.Α) του ν.3299/2004, όπως ισχύει.
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 22.5.2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Yπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Ανάκληση της 16555/ΔΒΕ1886/ν. 3299/2004/
31-7-2006 (ΦΕΚ 198/ΤΑΠΣ/31-8-2006), απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας
«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ», η οποία έχει υπαχθεί
στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (άρθρο 3, παρ. 1,
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).
Με την 70157-28/06/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η
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ανάκληση της με αριθμ. 16555/ΔΒΕ1886/ν. 3299/2004/
31-7-2006 (ΦΕΚ 198/ΤΑΠΣ/31-8-2006) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ»,
κωδικός έργου: ΥΠΑ/4/00043/Α, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 (παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 23.5.2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Yπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 114681/N1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 84151/
ΙΑ/20-06-2013 Υ.Α. (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. Φ.2.Α/111016/Δ5/9-8-2013 (ΦΕΚ
148/Β’/28-1-2014 και ΦΕΚ 2246/Β΄/15-6-2018) απόφαση
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.».
6. Την με αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 52370/Ν1/29-3-2018 αίτηση
του νόμιμου εκπροσώπου για τροποποίηση της άδειας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
7. Την με αριθμ. ΔΑ/49806/13-9-2016 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

Τεύχος Β’ 3321/10.08.2018

8. Το αριθμ. 125 Π.Δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Α/111016/Δ5/9-8-2013
(ΦΕΚ 148/Β’/28-1-2014 και ΦΕΚ 2246/Β΄/15-6-2018)
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τη
δυναμικότητα, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων εκάστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ζαλόγγου 2,
στη Ναύπακτο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Νικολαδό
Μάρκο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114689/N1
(4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 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 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες
διατάξεις».
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3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 84151/
ΙΑ/20-06-2013 Υ.Α. (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/186352/Δ5/5-12-2013 (ΦΕΚ
416/Β΄/20-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΛΕΓΓΕΤΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ» η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
39197/N1/8-3-2018 (ΦΕΚ 1098/Β’/27-3-2018) όμοιά της.
6. Την με αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 49958/Ν1/26-3-2018 αίτηση
της ενδιαφερόμενης για τροποποίηση της άδειας του
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
7. Την με αριθμ. ΔΑ/28055/19-6-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/186352/Δ5/
5-12-2013 (ΦΕΚ 416/Β΄/20-02-2014) άδεια του Ιδιωτικού
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ»,
η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 39197/N1/
8-3-2018 (ΦΕΚ 1098/Β’/27-3-2018) όμοιά της, ως προς
τη δυναμικότητα των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ άδεια Ιδιωτικού - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Χιλής, στην Αλεξανδρούπολη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114686/N1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μ.Φ.Π.Α.Δ.
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 Με-
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σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του άρθρου πρώτου 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. 151678/ΙΑ/3-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 84151/
ΙΑ/20-06-2013 Υ.Α. (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/144730/Δ5/8-10-2013 (ΦΕΚ
339/Β΄/13-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Ο.Ε.».
6. Την από 13-6-2018 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου
Ζάβρα Κωνσταντίνας για τροποποίηση της άδειας του
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου και την από
12-5-2017 αίτηση επικαιροποίησης της «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Ο.Ε.».
7. Την με αριθμ. ΔΑ/16185/30-3-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/144730/Δ5/
8-10-2013 (ΦΕΚ 339/Β΄/13-2-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. ως προς τη δυναμικότητα
και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εταιρεία «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας εικοσιενός (21)
νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο
Νηπιαγωγείο - ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Λυκούργου 36,
στη Σπάρτη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Κωνσταντίνα Ζάβρα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114682/N1
(6)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/01-09-1977).
2.Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής …2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις… και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου … και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 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
αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).
4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση
και … ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013
Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).
5. Την με αριθμ. Φ.2.Α/26162/Δ5/24-02-2014 (ΦΕΚ
561/τ.Β΄/6-3-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Λυκείου
στο σύλλογο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ».
6. Την με αριθμ. ΔA/901/13-01-2017 (250ης/12-01-2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης
του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Την από 30-5-2017 αίτηση επικαιροποίησης και την
από 29-3-2018 αίτηση τροποποποίησης της νομίμου εκπροσώπου του Συλλόγου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ».
8. Το αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τεύχος Β’ 3321/10.08.2018

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Α/26162/Δ5/24-02-2014
(ΦΕΚ 561/τ.Β΄/6-3-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου, ως προς τις αίθουσες
διδασκαλίας και ως προς το διακριτικό τίτλο, ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο
Σύλλογο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου για
τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων δύο (2)
δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών έκαστη και
μία (1) δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών. Επίσης
για μια (1) αίθουσα πληροφορικής κοινής χρήσης με το
Γυμνάσιο και για ένα (1) εργαστήριο κοινής χρήσης με
το Γυμνάσιο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι :«Ιδιωτικό Λύκειο - Εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»».
Το Λύκειο θα λειτουργήσει στον Ισθμό Κορίνθου, με
νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Ματσούκα Μαρία Χριστίνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114693/N1
(7)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
... 2013-2016».
2. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/149536/Δ5/15-10-2013 Υ.Α.
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη Δαμίγου Καλλιόπη.
3. Το με αριθμ. Π.Ε 9111/16-05-2018 (αριθμ. ΥΠΠΕΘ
82812/Ν1/21-05-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι το ως άνω Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί από
το σχολικό έτος 2015 - 2016 μέχρι σήμερα.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ανακαλούμε αυτοδικαίως από το σχολικό έτος 2018 2019 την με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/149536/Δ5/15-10-2013 (ΦΕΚ
637/Β΄/13-03-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ιδιοκτησίας της Δαμίγου Καλλιόπης,
επί της οδού Πλαταιών 4 στον Κορυδαλλό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114684/N1
(8)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής …2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις… και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/
17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου … και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 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
αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).
4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση
και … ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013
Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).
5. Την με αριθμ. Φ.2.Α/26158/Δ5/24-02-2014 (ΦΕΚ
561/τ.Β΄/6-3-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου
στο σύλλογο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ».
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6. Την με αριθμ. ΔA/901/13-01-2017 (250ης/12-01-2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης
του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Την από 30-5-2017 αίτηση επικαιροποίησης και την
από 29-3-2018 αίτηση τροποποποίησης της νομίμου εκπροσώπου του Συλλόγου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ».
8. Το αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Α/26158/Δ5/24-02-2014
(ΦΕΚ 561/τ.Β΄/6-3-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και ως προς το διακριτικό τίτλο, ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο
Σύλλογο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γυμνασίου για
τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι
τριών (23) μαθητών έκαστη. Επίσης για μια (1) αίθουσα
πληροφορικής κοινής χρήσης με το Λύκειο και για ένα
(1) εργαστήριο κοινής χρήσης με το Λύκειο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - Εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»».
Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στον Ισθμό Κορίνθου, με
νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Ματσούκα Μαρία
- Χριστίνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114845
(9)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α'
33) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Μέρους Β' του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α') «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
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δ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
ε) της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2076/Β'),
στ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) της Υ8/25.9.2015 (ΦΕΚ 2109/Β') απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη»,
η) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α') «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
θ) του π.δ. 62/86 (ΦΕΚ 21 Α') «Οργανισμός του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ισχύει,
2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016
(ΦΕΚ 4434 Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων
Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4369/2016».
3. Την αριθμ. 1344/15-06-2016 (ΑΔΑ: Ω3ΑΕΟΡΕΙ-ΒΡΕ)
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ε.A.A.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
43686/Γ2/15-03-2017 (ΑΔΑ: 7Λ0ΗΟΡΕΙ-Η29) όμοια.
4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03.03.2017
(ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ
Α'33) - ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση,
Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή».
5. Το αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.3/2/οικ.10435/13.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
με θέμα: «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης».
6. Το αριθμ. 1517/11-6-2018 έγγραφο του Ε.Α.Α. με το
συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίασης
1140 της 29ης Μαΐου 2018, του Δ.Σ. του Ε.Α.Α.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/Α/1042/147363/Β1/6.9.2017
Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
(Ε.Α.Α.) άμισθη Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, του άρ-
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θρου 21 του ν. 4369/2016, με έδρα το κτήριο του Ε.Α.Α.
το επί του Λόφου των Νυμφών, στο Θησείο.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016,
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ως εξής:
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Ε.Α.Α., ως Πρόεδρο.
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης
Ερευνών του Ε.Α.Α.
γ) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο
ή άλλο φορέα, ο οποίος θα επιλεγεί υποχρεωτικώς μετά
από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5) τουλάχιστον
υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
Ο αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής επιλέγεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των προϊσταμένων
Διευθύνσεων από άλλο Υπουργείο ή φορέα.
Τα υπόλοιπα μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμους
προϊσταμένους Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή φορέα που επιλέγονται με δημόσια κλήρωση.
δ) Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
i) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι εκπροσωπούν τους
οικείους υπαλλήλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του
Ε.Α.Α. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Ε.Α.Α.
ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
Ε.Α.Α. ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού
του Ε.Α.Α.
4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου
16 του ν. 4369/2016.
5. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του
παίρνει ο αναπληρωτής του.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α' 45).
7. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Aναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 2422.3/51544/2018
(10)
Τροποποίηση της αριθμ. 2422.3/2480/2018/
11-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις
Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β'71).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου Ι του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 (Α' 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α'
65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία
της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 του ν. 3922/2011
(Α' 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 (Α' 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2018 (Α'26) «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
11. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

41659

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα θα προκληθεί
πρόσθετη επιβάρυνση για το έτος 2018 ύψους 420,00€
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ΚΑΕ 0517 του
Ειδικού Φορέα 140, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα
γίνεται σχετική πρόβλεψη στο πλαίσιο των ανωτάτων
ορίων του ΜΠΔΣ για τον φορέα.
13. Την αριθμ. 2811.23/16451/02-03-2018 (ΑΔΑ:
7ΧΥ64653ΠΩ-ΑΔΓ) ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α' απόφαση
Δέσμευσης Πίστωσης ΚΑΕ 41/140/0517 «Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την
προσφορά διδακτικού έργου» οικονομικού έτους 2018.
14. Το αριθμ. 2800.1/18683/09-03-2018 Εισηγητικό
Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:
Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με
αριθμ. 2422.3/2480/2018/11-01-2018 με θέμα «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού
στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ.» (Β'71/2018) τροποποιείται ως εξής:
«γ) Για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού
Σώματος:
i. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 14 €.
ii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 12 €.
iii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ σε 11€.
iv. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 13 €.
ν. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε 11€.
vi. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/
ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ σε 10 €.
νii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 11€.
viii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €.
ix. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ σε 8€.
x. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €.
xi. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 8 €.
xii. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ σε 7 €.
xiii. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 8 €.
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xiv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 6 €.
xv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ σε 5 €.
xvi. Εκπαιδευτές και καθηγητές, ανεξαρτήτως βαθμού,
απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης σε 4 €».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.852/005/21-5-2018 «Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr ή.
ελ» (ΦΕΚ 973/Α΄/2018)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2241/Β΄/15.6.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
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1) «3. Στο άρθρο 21 «Προστασία Δεδομένων»
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών
προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση
από τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη. gr ή. ελ εφόσον απαιτείται από τον νόμο για σκοπούς που αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση
ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ύστερα από αίτηση των
αρμοδίων αρχών, ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
2) Μετά την παράγραφο 7 προστίθεται η παρ. 8:
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, οι καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που υποβάλλουν
δηλώσεις καταχώρισης ονομάτων χώρου με κατάληξη.
gr ή. ελ ή δηλώσεις άλλων πράξεων επί ονομάτων χώρου
με κατάληξη. gr ή. ελ μόνο στο βαθμό που αυτά είναι
απαραίτητα για την επεξεργασία των δηλώσεων αυτών.
Η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται χωρίς τη
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία».
(Από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)
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