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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 144766/Δ1 (1)
 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης −Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ5 και Θ3 της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθ−
μίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι−
καταστάθηκαν 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν. 
4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ.πρωτ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ 
του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/
ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 10138/ΙΑ/18−11−2012 Υ.Α. «Καθο−
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβί−
βαση... και ΝΠΔΔ» (3057 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/141825/Δ5/09−09−2014 
(2507 Β΄) απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Τ.Π.ΣΕ./2353/59297 απόφαση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 122392/Δ1/30−07−2015 αίτηση 
του ενδιαφερόμενου.

8. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) διορισμού της Αγγελικής 
− Ευφροσύνης Κιάου − Δημάκου στη θέση του Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της με αριθμ. πρωτ. 
Φ.2.ΓΒ/141825/Δ5/09−09−2014 (2507 Β΄) άδειας του Ιδιω−
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Συστε−
γαζόμενου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ 
bebe», ιδιοκτησίας του Βώλκου Βασιλείου, στη Μαλιγ−
γάνη Αναστασία.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη−
πιαγωγείο − ΜΑΛΙΓΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αγίας Κυ−
ριακής 5 στο Δήμο Κορδελιού −Εύοσμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ
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    Αριθμ. 144777/Δ1 (2)
 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−

μιας Εκπαίδευσης −Δημοτικού Σχολείου.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

Α΄/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου 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 άλ−
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι−
ας 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΄/10−01−14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρ−
θρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−14) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού 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 
με αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).

4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12−12−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 
84151/ΙΑ/20−6−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/Β/21−6−2013).

5. Την με αριθμ. πρωτ.Φ.2.ΓΑ/130421/Δ5/13−8−2014 (ΦΕΚ 
2346/Β/1−9−2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Δημοτι−
κού Σχολείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΖΩΗ ΑΕ».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 52560/Δ1/31−3−2015 αίτηση του 
νομίμου εκπροσώπου.

7. Τις με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/9031/ 7−3−20104, ΔΑ/17417/8−5−2014 
και ΔΑ/59374/4−8−2015 αποφάσεις διατύπωσης γνώμης του 
ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ’ αριθμ. 328 πρακτικό της Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Εκπαιδευτήρια 
Γεωργίου Ζώη ΑΕ» σχετικά με το διακριτικό τίτλο της 
ως άνω εταιρείας

9. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) διορισμού της Αγγελικής 
−Ευφροσύνης Κιάου−Δημάκου στη θέση του Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/130421/Δ5/
13−8−2014 (ΦΕΚ 2346/Β/1−9−2014) άδεια ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Δημοτικού Σχολείου 
ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και ως 
προς τον διακριτικό τίτλο ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2015−2016 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΑΕ» άδεια ιδιωτι−

κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης − Δημοτικού 
για δέκα εννέα (19) αίθουσες διδασκαλίας στην κτιρι−
ολογική μονάδα επί της οδού Καισαρείας 7−9 εκ των 
οποίων: 1) στο κτίριο (Α) τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
δυναμικότητας δέκα οκτώ (18) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
δυναμικότητας δέκα επτά (17) μαθητών, μία (1) αίθου−
σα δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών και μία (1) 
αίθουσα δυναμικότητας είκοσι (20)μαθητών και 2) στο 
κτίριο (Β) δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικό−
τητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών η καθεμία καθώς και 
μία (1) αίθουσα εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο− ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ»

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Και−
σαρείας 7−9 στην Αργυρούπολη με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον Γεώργιο Ζώη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 144522/Δ1 (3)
 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

Α΄/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 
3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δι−
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04−08−2014) 
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 62 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ.Α΄) «Ρύθμιση Ιδιω−
τικών Σχολείων».

3. Την αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του 
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πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/
18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 
34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
756/Β/3−04−2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12−12−2012).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 103566/18−03−2015 απόφαση του 
Δήμου Αθηναίων.

6. Τις με αριθμ. πρωτ. 52767/Δ1/31−03−2015 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50137/28−08−2014 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το Π.δ. 65/2015 (106Α΄) με το οποίο διορίστηκε η 
Αγγελική − Ευφροσύνη Κιάου − Δημάκου στη θέση του 
Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, απο−
φασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Π. ΑΦΕΝΤΑΚΗ − Α. ΓΙΑΝΝΑΡΗ O.E.», άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Νηπιαγωγείου 
συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, «ΣΝΟΥ−
ΠΥ» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δώ−
δεκα (12) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣ−
ΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΣΝΟΥΠΥ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ευφρονί−
ου 11 του Δήμου Αθηναίων, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
ΥΠΟΠΑΙΘ την Γιάνναρη Αντωνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 144769/Δ1 (4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−

μιας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου με ΜΦΠΑΔ.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

Α΄/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου 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 άλ−
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι−
ας 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΄/10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 

48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού 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 
με αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).

4. Την με αρ.151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12−12−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. 
84151/ΙΑ/20−6−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/Β/21−6−2013).

5. Την με αριθμ. πρωτ.Φ.2.ΓΑ/130406/Δ5/13−8−2014 (ΦΕΚ 
2346/Β/1−9−2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Συστε−
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «ΜΑ−
ΡΙΑ Γ. ΜΑΚΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

6. Την από 29−5−2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
7. Το Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄) διορισμού της Αγ−

γελικής − Ευφροσύνης Κιάου − Δημάκου στη θέση του 
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ.Φ.2.ΓΑ/130406/Δ5/
13−8−2014 (ΦΕΚ 2346/Β/1−9−2014) άδεια ιδιωτικού Σχολεί−
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Συστεγαζόμενου Νηπι−
αγωγείου με ΜΦΠΑΔ ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2015−2016 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΑΚΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» άδεια ιδι−
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Συστε−
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της 
για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δέκα 
πέντε (15) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη−
πιαγωγείο − ΠΙΝΟΚΙΟ ΕΠΕ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αργοστο−
λίου αρ. 48 στο Μοσχάτο Αττικής με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
την Μαρία Μακρή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. Γ3γ/70907 (5)
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς 

αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμ−
βεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία πα−
ρεχόμενης υπηρεσίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανι−

σμού αυτόματης επιστροφής) του N. 4172/2013, (ΦΕΚ 
167/Α΄), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
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όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, 
παράγραφος ΣΤ΄, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α΄)
«Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Την με αριθ. Β2β/57557/5−8−2015 απόφαση έγκρισης 
της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι εγκεκριμένες πιστώσεις 
για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση κατη−
γορίες δαπανών.

7. Την με αριθ. 617 απόφαση της 237ης/7−8−2015 Συ−
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

8. Την με αριθ. Β2β/7136/16−9−2015 εισήγηση της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
αποφασίζουμε:

1. Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και 
κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους 
συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 αντί−
στοιχα (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας όπου προβλέπεται), ως ακολού−
θως:

ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης 
Υπηρεσίας

Ετήσιο Όριο 
Δαπάνης

Μηνιαίο 
Όριο 

Δαπάνης
0673.01 Υπηρεσίες Νοσηλείας

 Ιδιωτικών Κλινικών
235.000.000 € 19.583.333 €

0673.03 Υπηρεσίες Κέντρων 
Αποκατάστασης και 
Αποθεραπείας Κλειστής 
Περίθαλψης

51.000.000 € 4.250.000 €

0673.04 Υπηρεσίες Νοσηλείας
Ιδιωτικών Κλινικών 
Ψυχιατρικής

45.000.000 € 3.750.000 €

0673.05

Α1 Φορείς Υποστήριξης 
Αναπηρίας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα

3.000.000 € 250.000 €

Α2 Φορείς Υποστήριξης 
Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα

50.000.000 € 4.166.667 €

Σύνολο: 384.000.000 € 32.000.000 €

ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης 
Υπηρεσίας

Ετήσιο Όριο 
Δαπάνης

Μηνιαίο 
Όριο 

Δαπάνης
0671.01 Β1 Διαγνωστικές Υπηρεσίες 

και πράξεις Διαγνωστικών 
Εργαστηρίων (Εταιρείες, 

Κλινικές, Ιδιώτες)

302.000.000 € 25.166.667 €

Β2 Ιατροί κατά πράξη και 
περίπτωση (κατηγορία Α) 

με ειδικότητα καρδιολογία, 
γαστρεντερολογία, ευρο−
λογία, γυναικολογία και 

φυσιατρική

18.000.000 € 1.500.000 €

Β3 Ιατροί κατά πράξη και 
ερίπτωση (κατηγορία Β) με 
λοιπές ειδικότητες που δεν 
ορίζονται στο στοιχείο Β2

8.100.000 € 675.000 €

0671.02 C1 Φυσικοθεραπευτήρια και 
Φυσικοθεραπευτές

(Ιδιώτες και Εταιρείες)

62.000.000 € 5.166.667 €

C2 Υπηρεσίες Κέντρων 
Αποκατάστασης και 

Αποθεραπείας Ανοιχτής 
Περίθαλψης

6.000.000 € 500.000 €

0671.03 Υπηρεσίες Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και 
Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

110.000.000 € 9.166.667 €

Σύνολο: 506.100.000 € 42.175.000 €

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά 
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου 
ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμε−
νων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρό−
χους υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 
1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).

Σε καμία περίπτωση οι δαπάνες για συμβεβλημένους 
παρόχους υγείας των ΚΑΕ 0673.01, 0673.03, 0673.04, 
0673.05 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Α1 και Α2), 
0671.01 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Β1, Β2 και 
Β3), 0671.02 (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων C1 και 
C2) και 0671.03 δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που έχουν 
καθοριστεί με τον ανωτέρω πίνακα, μετά την εφαρμογή 
του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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