
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (3η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.37400/
19-05-2017 (Β’ 1752) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δα-
πανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και 
για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ-
μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλη-
μένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγω-
γείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΑ» λόγω επέκταση και αναμόρφωση 
υπάρχουσας δομής και ένταξης νέων ειδικοτήτων.

3 Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΕΛΚΕΔΙΜ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46157 (1)
Τροποποίηση (3η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.37400/

19-05-2017 (Β΄ 1752) απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δα-

πανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-

σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και 

για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ-

μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλη-

μένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγω-

γείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013

(Α’ 167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 34 του ν. 4447/
2016 (Α’ 241), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α΄ 148) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ80/31-10-2017 (Β’ 3904) 
απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Τη με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπό-
μενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσί-
ες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 
παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρω-
μάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμη-
θευτές, έτους 2017» (Β’ 1752, ΑΔΑ: Ω8ΑΔ465ΦΥΟ-Λ9Ρ).

8. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/10-01-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τροποποί-
ηση της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα “Επιτρεπό-
μενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρε-
σίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και 
για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπλη-
ρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/
προμηθευτές, έτους 2017” (Β’ 1752)» (Β’ 26, ΑΔΑ: 7ΙΖΨ465
ΦΥΟ-Λ41).

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 32285/17-05-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τροπο-
ποίηση (2η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα 
“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού 
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Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-
χους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημέ-
νους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανο-
μείς/προμηθευτές, έτους 2017” (Β’ 1752)» (Β’ 1879, ΑΔΑ: 
ΨΤΣ6465ΦΥΟ-Γ4Ξ).

10. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.97594/30-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΗ3Τ465ΦΥΟ-Ν13) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 
Εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις με αριθμ. Β2β/Γ.Π.13995/23-02-2017 
(ΑΔΑ: 699Γ465ΦΥΟ-Γ3Η), Β2β/Γ.Π.25207/4-04-2017 
(ΑΔΑ:Ω6Χ6465ΦΥΟ-2Ψ1), Β2β/Γ.Π.32348/10-05-2017 
(ΑΔΑ: 73ΩΥ465ΦΥΟ-8ΘΠ), Β2β/Γ.Π.55842/28-07-2017 
(ΑΔΑ: ΩΟΘΙ465ΦΥΟ-9Β5), Β2β/Γ.Π.78302/20-10-2017 
(ΑΔΑ: 6Υ2Ζ465ΦΥΟ-ΘΣΙ), Β2β/Γ.Π.75977/30-10-2017 
(ΑΔΑ: 96Γ2465ΦΥΟ-2ΕΡ), Β2β/Γ.Π.86848/23-11-2017 
(ΑΔΑ: ΨΤΖ5465ΦΥΟ-ΖΥΙ) και Β2β/Γ.Π. 93056/14-12-2017 
(ΑΔΑ: Ω2ΗΠ465ΦΥΟ-1Ι6) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας περί Εγκρίσεως 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 
6ης, 7ης, 8ης και 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2017 του Εθνικού Οργανισμού Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11. Τη με αριθμ. 793η απόφαση της 472ης/13-06-2018 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού, σε συνέχεια της ΔΒΕ3/1124/13-06-2018 εισήγησης 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ 
για την τροποποίηση της εν θέματι αναφερόμενης από-
φασης.

12. Τη με αριθμ. Β2β/ΓΠ.47521/20-06-2018 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ τ.ε. και δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 
(Β΄ 1752) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με τις με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.1560/10-01-2018 (Β’ 26) και 
με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 (Β’ 1879) υπουρ-
γικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 3 της με αριθμ Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-
2017 (Β’ 1752) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε με την με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 
(Β’ 1879) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω 
ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση 
οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγού-
μενη παράγραφο παρόχους για παροχή από αυτούς 
προς τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γί-
νεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες 
παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφει-
λών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν 
εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου 
οικονομικού έτους. Εάν το ποσό αυτόματης επιστρο-
φής του παρόχου, είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό 
το 10% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά 

την αφαίρεση της έκπτωσης (rebate) και των μη απο-
δεκτών δαπανών από τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο 
συμψηφισμός κατανέμεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. Εάν το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10%, 
ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος κατά τον κρίσιμο 
χρόνο καταβολής μίας δόσης, τότε αποστέλλεται από 
τον Οργανισμό ενημερωτικό σημείωμα με το υπολει-
πόμενο ποσό προς εξόφληση, καθώς και κωδικός ηλε-
κτρονικής πληρωμής στον οποίο έχει την υποχρέωση, 
εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής σε 
αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να καταβάλει το 
υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως 
προσδιορίστηκαν ανωτέρω».

2. Η παράγραφος 7 της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/
19-05-2017 (Β’ 1752) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή 
προστέθηκε με την με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 
(Β’ 1879) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε περίπτωση που σε κά-
ποια υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης 
επιστροφής για το α’ εξάμηνο, τότε το ποσό μετα-
φέρεται στο β’ εξάμηνο αυξάνοντας αντίστοιχα το 
εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγορίας. Ανάλογα 
αν και για το β’ εξάμηνο δεν υφίσταται ποσό αυ-
τόματης επιστροφής σε κάποια υποκατηγορία, 
τότε το εναπομείναν ποσό μεταφέρεται στην κύ-
ρια κατηγορία αυξάνοντας αντίστοιχα το όριό της. 
Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για μια 
κύρια κατηγορία από την ανωτέρω διαδικασία, μετα-
φέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία, η οποία εμφανίζει 
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής εντός 
της κύρια κατηγορίας, συνολικά και για τα δύο εξά-
μηνα. Ειδικότερα στην κύρια κατηγορία «Φορείς Υπο-
στήριξης Αναπηρίας» το εναπομείναν ποσό τόσο από 
το α’ εξάμηνο όσο και από το β’ εξάμηνο μεταφέρεται 
στην υποκατηγορία «Φ.Υ.Α. - Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης» αυξάνοντας κατ’ αντίστοιχο ποσό το όριο 
της υποκατηγορίας στο β’ εξάμηνο και σε περίπτωση 
που παραμένει υπόλοιπο ποσό, τότε αυτό μεταφέρε-
ται σε εκείνη την υποκατηγορία εντός των Φορέων 
Υποστήριξης Αναπηρίας με το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας. 
Αν μια κύρια κατηγορία δεν αποτελείται από υποκα-
τηγορίες και υφίσταται εναπομείναν ποσό είτε στο α’ 
εξάμηνο, είτε στο β’ εξάμηνο είτε και στα δύο, τότε το 
ποσό αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία 
η οποία εμφανίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες το 
μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής αθροιστικά 
και για τα δύο εξάμηνα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη από-
φαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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Αριθμ.   102875/K1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-

λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ» λόγω επέκταση και ανα-

μόρφωση υπάρχουσας δομής και ένταξης νέων 

ειδικοτήτων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α'/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, 015, Θ17, 018 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του ν. 4111/
2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25.01.2013).

5. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».

6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α'/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Τη με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β'/
18-11-2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της 
υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β'/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης “Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012”».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α'/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

11. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/4-8-
2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 82, παρ. 8.

13. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α'/23-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Την αριθμ. 2607/12-3-2014 (ΦΕΚ 817/Β'/2-4-2014) 
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ».

15. Την με αριθμ. 189707/Κ1/6-11-2017 αίτηση τρο-
ποποίησης αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαι-
ολογητικά σχετικά με την επέκταση και αναμόρφωση 
υπάρχουσας δομής και ένταξης νέων ειδικοτήτων.

16. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αριθμ. ΔΑ/24313/1-6-2018 απόφασή του, της με αριθμ. 
314/31-5-2018 συνεδρίασης.

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

Την τροποποίηση της αριθμ. 2607/12-3-2014 (ΦΕΚ 
817/Β'/2-4-2014) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο «ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η τροποποίηση αδείας συνίσταται:
α) στην επέκταση και διαμόρφωση υπάρχουσας δομής 

στην ως άνω άδεια Ι.Ι.Ε.Κ., κείμενης επί της οδού ΦΕΡΡΩΝ 
65, 38334, ΒΟΛΟΣ διαμορφώνοντας τη δυναμικότητα 
σε 377 άτομα, 

β) στην έγκριση 12 (δώδεκα) νέων παρεχόμενων από 
το Ι.Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων, εκ των θεσμικά προβλεπομένων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και το αίτημα περί 
κατάργησης δομής, προσαρτώνται στην άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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    Αριθμ. 102868/K1 (3)
Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΙΜ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α'/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, 015, Θ17, 018 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α'/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α'/23-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Την αριθμ. 70477/Κ1/26-4-2016 (ΦΕΚ 1504/Β'/
26-5-2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΙΜ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ».

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

Την αυτοδίκαιη ανάκληση της αριθμ. 70477/Κ1/
26-4-2016 (ΦΕΚ 1504/Β'/26-5-2016) άδειας Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό 
τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. . ΕΛΚΕΔΙΜ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ » του φυσικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ» με έδρα 
την Κοζάνη, λόγω μη λειτουργίας επί δύο συνεχή έτη από 
την ημερομηνία αδειοδότησής του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

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