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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253.1/147955 /Β6 (1)
  Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελλη−

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές 
προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2552/1997 

«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 266−Α΄), όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24−Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4 
του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78−Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 «Ρύθ−
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 156−Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195−Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134−Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η 
οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 260/22−7−2014 συνε−
δρίασή της.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ−
σεων του Ε.Α.Π. στις 4790 για φοιτητές προπτυχιακών 
προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, οι 
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200

Πληροφορική 900

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1500

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1100

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1000

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ−
ων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων 
θέσεων και συγκεκριμένα 240 θέσεις στα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σο−
βαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
F

Αριθμ.     148301/Γ6 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 127947/Γ6/ 08−08−2014 (ΦΕΚ 

2311/τ. Β΄/28−08−2014) υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρό−
σληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθί−
ων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στις 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ−
σης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προ−
σωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσω−
πικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» στο « Άρθρο 5 −Ανάρ−
τηση πινάκων».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 περίπτωση Α΄και της παραγρά−

φου 8 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία 
συνιστώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά 
προσόντα διορισμού τους. 

2. Της παραγράφου 2ατου άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄).

3. Της παραγράφου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄),όπως αυτός συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 και το άρθρο 
9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010 που τροποποιήθηκε με την 
παρ. 22 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013.

4. Των παραγράφων 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρθρου 
4 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄) « Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες δι−
ατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 
(ΦΕΚ 199/τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με 
τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

5. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 3194/2003 
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄) « Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις».

6. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».

7. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 
199/τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως 
συμπληρώθηκε με την περίπτωση α) της παραγράφου 
5 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011.

8. Του άρθρου 18 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β) της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011.

9. Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 4, 
των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 και 
των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10 του 
άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

10. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008.
11. Του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄) και 

της αριθμ. Φ 80000/οικ. 30002/1896/14−12−2011 υπουργι−
κής απόφασης «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού πο−
σοστών αναπηρίας εκδοθεισών πριν την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ».

12. Των αριθμ. 32/2011 και 458/2011 γνωμοδοτήσεων του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Τμήμα Γ΄.

13. Του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄) «Σύν−
θεση συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κ.λπ.».

14. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618 τ. Β΄/ 
19.6.2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκουδήμο».

15. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141 τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό−
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

16. Την αριθμ. 127947/Γ6/28−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/2014) 
υπουργική απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Διατηρούνται τα άρθρα 1 έως 4 και τα άρθρα 6 έως και 
10 και τροποποιούμε το πρώτο (1ο) εδάφιο του άρθρου 5 
της αριθμ. 127947/Γ6/08−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/28.8.2014) 
υπουργικής απόφασης, ενώ διατηρούμε το 2° εδάφιο ως 
είχε και αναλυτικότερα:

«Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερεια−
κές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναρτώνται υποχρεωτικά 
στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ. Για 
την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων 
ορίζεται προθεσμία δύο(2) εργάσιμων ημερών, από την 
ανάρτηση των πινάκων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Δι−
ευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξετάζονται από τα οικεία 
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα 
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι 
κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ−
σης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους».

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/147675/Δ5 (3)
    Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 επεί−
γουσες 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−05−2014) «Άσκηση εμπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός 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΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).

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

5. Την αριθμ. 27289/25−08−2014 απόφαση άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ του Δήμου Ηλιούπολης.

6. Την από 16−07−2014 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός 
των νηπίων.

7. Την αριθμ. ΔΑ/49102/31−08−2014 απόφαση διατύπω−
σης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (Β΄ 1618), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΙΔΗΣ IKE», 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−
Νηπιαγωγείου, συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ 
ΜΠΙΛΛΥ» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΛΛΥ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Θησέως 
11 του Δήμου Ηλιούπολης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον 
Πενίδη Ηλία− Παναγιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/ 147672/Δ5 (4)
    Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 επεί−
γουσες 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ δ/τ. Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−05−2014) «Άσκηση εμπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός 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΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).

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

5. Την αριθμ. 2118/16−07−2012 απόφαση άδειας ίδρυσης 
ΜΦΠΑΔ του Δήμου Παλλήνης.

6. Την από 29−04−2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώ−
που της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός 
των αιθουσών και νηπίων.

7. Την αριθμ. ΔΑ/27261/10−07−2014 απόφαση διατύπω−
σης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)




