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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθ. Φ.151/108930/Β6 (1)
Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σο−

βαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Ει−
καστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κα−
λών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε ποσοστό 5%) .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του 

Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό−
σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄)

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 
(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου 
του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2013).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/16946/Β6/11−10−2011 
(ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2.11.2011) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγω−
γή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήμα−
τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ»

4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι−
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ−
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

5. Την έκφραση γνώμης της Συνέλευσης του Τμήμα−
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τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχο−
λής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 176/
28−01−2014) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο 
του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 2883/19−03−2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/
ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 1618/τ.Β/19−06−2014) Απόφασης περί «Καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και 
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 
Α΄) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμή−
μα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής 
Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απο−
λυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου 
ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν 
από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του 
Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση πρόσκλησης

για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων

 Η πρόσκληση – Ανακοίνωση − υποβολής δικαιολογη−
τικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές 
εξετάσεις γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο 
και αναρτάται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 
(Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και 
στο διαδικτυακό του τόπο. 

Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του 
Α.Π.Θ. διενεργούνται το μήνα Οκτώβριο και διαρκούν 
τρεις (3) ημέρες. 

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και χρόνος και τόπος υποβολής τους

Oι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις 
ειδικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της 
Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ από την 1η έως και την 
15η Νοεμβρίου, εκάστου έτους.

 Η ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στο διαδι−
κτυακό του τόπο και στην διαύγεια. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
 α) Έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία 

χορηγείται από το Τμήμα.
 β) Τίτλος σπουδών.
 γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου, τύπου 

αστυνομικής ταυτότητας. 

δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης ή επικυρωμέ−
νο αντίγραφο του πρωτοτύπου από τις επταμελείς επι−
τροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης 
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που 
έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστη−
μιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με 
Υπουργική Απόφαση.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού του Δήμου ή 
της Κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος που 
φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

 Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής 
ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφω−
να με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο 
που επιδεικνύει στη γραμματεία του Τμήματος.

Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις 
«Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων

1. Οι Ειδικές Εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη της 
επιτροπής που διενεργούν τις εισιτήριες εξετάσεις για 
την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, τα οποία ορίζονται 
με απόφαση της Συγκλήτου. 

Η επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από 
καθηγητές και λέκτορες, που διδάσκουν καλλιτεχνικά 
μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ..

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρί−
ων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που 
συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις 
ειδικές εξετάσεις Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλ−
λεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, ανα−
πληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρ−
χαιότερος από τους Καθηγητές, μέλος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια των εξετάσεων και οι ημερομηνίες διε−
ξαγωγής τους αναφέρονται στην ανακοίνωση των Ειδι−
κών Εξετάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικα−
στικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής 
Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων 
Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που 
ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

6. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη 
είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για 
τη διεξαγωγή των Ειδικών Εξετάσεων, ορίζει τα προς 
εξέταση θέματα, συγκροτεί τις αρμόδιες επιτροπές και 
ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει 
τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει 
τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων. 

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α΄ εξάμηνο σπου−
δών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμο−
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σμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. 
εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των 
εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε 
φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με 
μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο 
ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 
εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) 
εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 
εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού 
ή ένα απτικό έργο με πυλό από πρότυπο που τοπο−
θετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως 
προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των 
έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 
έργα σε σχέδιο και χρώμα. 

Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο 
του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό 
αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν 
απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει τον τόπο 
διενέργειας των εξετάσεων και τοποθετεί το θέμα στην 
αίθουσα των διαγωνιζομένων. 

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια και ο πυλός διατί−
θενται από το Τμήμα ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά 
προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται 
από τον επόπτη και τους Επιτηρητές

2. Ως επιτροπή εποπτείας ορίζονται μέλη ΕΤΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, 
Διοικητικοί υπάλληλοι του Τμήματος των κλάδων ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των δια−
γωνιζομένων. 

3. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την 
ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των 
προσερχόμενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των δια−
γωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης

των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών 
κατά την έναρξη των εξετάσεων και τις δύο ημέρες 
των εξετάσεων. 

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας των υποψη−
φίων, η επιτροπή εξετάσεων ανακοινώνει νέο πρόγραμ−
μα εξετάσεων με άλλο θέμα, για μια φορά.

2. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται 
ύστερα από την έγκριση του Επιτηρητή.

3. Κατά την είσοδο γίνεται έλεγχος της ταυτότητας 
των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότη−
τας Υποψήφιου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε 
υποψηφίου.

 Το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψήφιου» τοποθετείται από 
τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της θέσης καθ’ όλη 
τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξε−
ταζομένους με φροντίδα των Επιτηρητών.

2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με από−
φαση της Επιτροπής Εξετάσεων που γνωστοποιείται 
στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων 
επιλέγει και παραδίδει τα έργα του. 

Ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου τοποθετεί 
όλα τα έργα του σε ειδικό φάκελο επί του οποίου ανα−
γράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου τα οποία σφρα−
γίζονται με αδιαφανές ειδικό χαρτί και σφραγίζεται ο 
φάκελος

4. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Επιτηρητής συ−
ντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρό−
πο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες 
που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρούσης 
Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό−
σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδεί−
ξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η συ−
μπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς 
υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί 
με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διατα−
ράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, 
αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις 
εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξε−
τάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται 
από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του 
αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί 
με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υπο−
ψηφίων από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και 
βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής 
του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή 
Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη 
βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα 
των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επι−
τροπής Εξετάσεων διαιρούμενα δια του αριθμού των 
μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να 
έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμο−
λογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθ−
μού, που είναι καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 5% επί του 
αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό 
ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται 
ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο−
αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου 
δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην 
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αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής 
Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, 

πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 
(Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 
του, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν για 
εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. 

2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα 
εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί 
για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου 
κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγ−
γραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν 
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της 
Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ ένα εξάμηνο από την 
έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφο−
νται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Η έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής αρχίζει από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. Φ.151/108929/Β6 (2)
Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σο−

βαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμή−
ματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων 
σε ποσοστό 5%) .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του 

Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό−
σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 
(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου 
του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2013).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/89700/Β6/2006 
(ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/14.09.2006) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Ει−
σαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι−
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ−

μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πα−
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ−
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανε−
πιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (αριθμ. Πρωτ. 614/15−05−2014) 
όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 
230/29−05−2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/
ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 1618/τ.Β΄/19−06−2014) Απόφασης περί «Καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και 
Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄)
κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις δι−
ατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμή−
μα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής 
Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσο−
στό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου 
ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλο−
δαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως 
αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του 
Ν. 3794/2009 (Α΄156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την 
παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2 
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων

1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλι−
τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές πα−
θήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται μεταξύ του χρονικού 
διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκά−
στου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος κατά 
το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

Άρθρο 3 
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά κα−
θορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, 
υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσι−
οδοτημένο εκπρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήμα−
τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και είναι τα εξής:

α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την 
Γραμματεία),

β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας του υποψηφίου,
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δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επτα−
μελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης 
πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί−
δευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια 
ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται 
κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,

ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας.

στ) φάκελο 10−15 έργων της επιλογής του υποψηφίου 
διαστάσεων 50x70 cm.

2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμε−
τοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψη−
φίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή 
το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιον−
δήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας 
που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετά−
σεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
 Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εξετά−
σεων που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, τα 
μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμή−
ματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και σε 
περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο οριζόμενος ως 
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσε−
ων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται 
μαζί με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές 
εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται 
από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δή−
λωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, n διάρκεια των εξετά−
σεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων 
καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων 
και γνωστοποιούνται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ−
νων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων 
εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήμα−
τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικές Μακεδονίας, 
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος 
υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου 
του Τμήματος,

5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει 
πλειοψηφία των μελών της.

6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη νια τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορί−
ζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιο−
δήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει 
τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον 
πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων, ο 
οποίος επικυρώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Oι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, 
από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου σε ένα τετράωρο.

Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική 
οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά−
ξεις,, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα 
υλικά.

2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο 
και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια οι πινακίδες καθώς 
και όλα τα απαιτούμενα υλικά δίνονται από το Τμήμα.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο−
ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα. 
του προς βαθμολόγηση.

Άρθρο 6 
Επιτηρητές Εξετάσεων

1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προ−
σωπικού του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθ−
μός και ο ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρόεδρο 
του Τμήματος.

2. Οι Επιτηρητές είναι, υπεύθυνοι νια την ομαλή διε−
ξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση 
των διαγωνιζομένου.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης 

των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών 
κατά την έναρξη των εξετάσεων.

2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επι−

τρέπεται.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθο−

ρισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η 
ταυτότητα των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο 
Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία 
κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς 
βαθμολόγηση έργα του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής 
παρουσία νου υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υπο−
ψηφίου, τοποθετεί τα έργα σε φάκελο, πάνω στον οποίο 
γράφει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αριθμό των 
έργων και μονογραφεί. Έπειτα σφραγίζει το φάκελο 
καθώς και το σημείο συμπλήρωσης στοιχείων.
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2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συ−
ντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με 
τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν 
σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9 
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό−
σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδεί−
ξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών. 

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπερι−
φέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμ−
μορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του 
διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσε−
ων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από 
τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου κου αποκλείεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται 
από την Επιτροπή Εξετάσεων n αιτία του αποκλεισμού 
και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10 
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί 
με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υπο−
ψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό 
δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής 
του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή 
Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία 
όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα 
των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επι−
τροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο δια του αριθμού των 
μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να 
έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολο−
γίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, 
που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό 
ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται 
ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο−
αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίων 
δεν επιτρέπετε και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην 
αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής 
Εξετάσεων.

Άρθρο 11 
Έκδοση αποτελεσμάτων,

πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανα−
κοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων 
και στην ιστοσελίδα του Τιμήματος μετά από σχετική 
έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή, καλώντας τους 
επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγ−
γραφή εντός της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
επόμενη της δημοσίευσης.

2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα 
εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί 

για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου 
κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγ−
γραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμέ−
νουν στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτε−
λεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται.

Η έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής αρχίζει από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
     Αριθμ. Φ.2ΓΑ/109180/Δ5 (3)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Γυμνασίου. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (Α΄244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25−1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατά−
ξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄/17−9−13) « Ανα−
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του 
ν.4229(ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει−
τουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

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

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324 τ.Β΄).

5. Την αρ. Φ.2.Β/145742/Δ5/9−10−2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 200/Β/3−2−2014) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολεί−
ου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Γυμνασίου στην εται−
ρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ O.E.»

6. Την από 31−5−2014 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου.
7. Την αρ. 106/10−4−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων.
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8. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ−
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ−
μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19−6−2014), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Β/145742/Δ5/9−10−2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 200/Β/3−2−2014) άδεια ίδρυσης 
Ιδιωτικού Γυμνασίου ως προς τον αριθμό αιθουσών και 
τον διακριτικό τίτλο.

Από το σχολικό έτος 2014−2015 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Γυμνασίου για 
πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων τρείς 
(3) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας δέκα επτά (17) 
μαθητών, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
δέκα έξι (16) μαθητών και μια (1) αίθουσα διδασκαλίας 
είκοσι τριών (23) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας είναι: « Ιδιωτικό Γυμνάσιο − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ».

Το Σχολείο θα λειτουργήσει στο Κοκκινόχωμα Καβά−
λας με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων την Φιλιππίδου Ιουλία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. Φ.2ΓΑ/10918/Δ5 (4)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Λυκείου. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (Α΄ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.A΄/
25−1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγου−
σες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι−
ατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−13) «Ανα−
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του 
ν.4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει−
τουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

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

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324 τ.Β΄).

5. Την αρ. Φ.2.Β/145740/Δ5/9−10−2013 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 337/Β/13−2−2014) χορήγησης άδειας Ιδιωτι−
κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Λυκείου 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ O.E.»

6. Την από 31−5−2014 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου.
7. Την αρ. 106/10−4−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων.

8. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ−
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ−
μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19−6−2014), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Β/145740/Δ5/9−10−2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 337/Β/13−2−2014) άδεια ίδρυ−
σης Ιδιωτικού Λυκείου ως προς τον αριθμό αιθουσών.

Από το σχολικό έτος 2014−2015 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Λυκείου, για 
έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων τρεις (3) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας δέκα επτά (17) 
μαθητών, δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 
δέκα έξι (16) μαθητών και μια (1) αίθουσα διδασκαλίας 
είκοσι τριών (23) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ−
ΔΗ».

Το Σχολείο θα λειτουργήσει στο Κοκκινόχωμα Καβά−
λας με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων την Φιλιππίδου Ιουλία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. Φ.2/Β/109121/Δ5 (5)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης−Λυκείου .

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

τ.Α΄/01−09−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013− 2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ18/
τ.Α΄/25−01−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 
(ΦΕΚ 107/ τ.Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.
Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση 



25236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες δι−
ατάξεις»» και του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10−01−14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ−
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−14) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθορι−
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρό−
χους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. 
Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/
18−10−12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 34566/
ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ.Β΄/3−4−13).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
3324/τ.Β΄/12−12−12).

5. Την από 48759/Δ5/01−04−2014 αίτηση των ενδιαφε−
ρόμενων.

6. Την αρ. ΔΑ/22298/05−06−2014 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 απόφα−

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εταιρεία 
«ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ. ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
−Λυκείου, για έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας εκ των 
οποίων δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 
τριάντα (30) μαθητών έκαστη, μίας (1) αίθουσας διδασκα−
λίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών, μίας (1) αί−
θουσας πληροφορικής και δύο (2) αιθουσών εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο−ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ. 
ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Ιδιωτικό Λύκειο θα λειτουργήσει στην οδό Γρ. Λα−
μπράκη 4, στην περιοχή του Αλίμου Αττικής με νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον Σαράντο Φούφα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. Φ.2/ΓΑ/109189/Δ5 (6)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25−1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» 
και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄/17−9−13) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν.4229 (ΦΕΚ8/τ.Α΄/10−1 −2014) «Άδεια εγκα−
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων− Άδεια 
παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπο−
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

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

4. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο−
ρήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Την αρ. Φ.2.ΓΑ/199643/Δ5 Υπουργική Απόφαση χο−
ρήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης−Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 530/τ.Β΄/28−2−2014) στην 
εταιρία «Μ.ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε».

6. Την από 22/04/2014 αίτηση της Τσεκούρα Μαρίας, 
για αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.

7. Το από 28/3/2014 πιστοποιητικό του Γενικού Εμπο−
ρικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) Φθιώτιδας.

8. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄/19−6−14), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/ 199643Δ5/
30−12−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 530/τ.Β΄/28−2−2014) 
άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην εται−
ρία «Μ.ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ O.E.», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης −Νηπιαγωγείου, για αριθμό 
νηπίων είκοσι οχτώ (28).

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας του Νηπιαγωγείου είναι:

«Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ».
Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Αγίου Γεωργίου 

27, στην περιοχή Μέγα Βρύση−Ροδίτσα, στη Λαμία του 
Νομού Φθιώτιδας, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων την Μαρία Τσεκούρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F  
   Αριθμ. Φ.2/Α/109177/Δ5 (7)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης −Νηπιαγωγείου. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) «Έγκριση 
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Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25−1−13) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9−5−13) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄/17−9−13) « Αναδιάρθρωση της Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.A΄/
10−12−13) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του ν.4229 
(ΦΕΚ8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί−
ας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.
Α΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήματος και άλλες διατάξεις».

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

4. Τη με αρ.151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο−
ρήγηση και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Την αρ.Φ.2.ΓΑ/137135/Δ5/26−09−2013 (ΦΕΚ 319/Β/
12−2−2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι−
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπια−
γωγείου στην Ξενοφώντος Καλλιόπη.

6. Την από 23/5/2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης
7. Το αρ. 31401/12−5−2014 έγγραφο του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών.
8. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 απόφα−

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19−6−14), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/137135/Δ5/26−09−2013 
(ΦΕΚ 319/Β/12−2−2014) άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγω−
γείου ως προς το διακριτικό τίτλο ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην Ξενο−
φώντος Καλλιόπη άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας είκοσι ένα (21) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΪΣ−».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Προύσης 
18, Νέα Σμύρνη Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. Φ.2/Β/109118/Δ5 (8)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Γυμνασίου .

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

τ.Α΄/01−09−77).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ18/τ.Α΄/25−
01−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγου−
σες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι−
ατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.
Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», 
του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−13) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» » 
και του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−01−14) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−14) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»

3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθορι−
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρό−
χους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. 
Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/
18−10−12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 
34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 
τ.Β΄/3−4−13).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12−12−12).

5. Την από 48760/Δ5/01−04−2014 αίτηση των ενδιαφε−
ρόμενων.

6. Την αρ. ΔΑ/22298/05−06−2014 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−

φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... 
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄), αποφασί−
ζουμε:

 Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ. ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης − Γυμνασίου, για οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας 
δυναμικότητας τριάντα (30) μαθητών έκαστη, μίας (1) αί−
θουσας πληροφορικής και δύο (2) αιθουσών εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: « Ιδιωτικό Γυμνάσιο−. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
Κ.ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Γρ. 
Λαμπράκη 4, στο δήμο Αλίμου Αττικής με νόμιμο εκ−
πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον Σαράντο Φούφα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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