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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 92983/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ 

3185 Β΄) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάταξης 
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων 

του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώ−

τατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄260), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις παραγράφους 3 και 8 του άρθρου 33 του 
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (Α΄ 195).

3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

4. Την παράγραφο 10 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περι−
εχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Α΄ 176) και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄268).

5. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση μετονομα−
σίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Τη με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 (ΦΕΚ 3185 Β΄) υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. Φ.1/192329/Β3/13/13−12−2013 
(ΦΕΚ 3185 Β΄) υπουργική απόφαση σχετικά με «Διαδικα−
σία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» 
με την προσθήκη άρθρου 4, το οποίο ορίζει τα κάτωθι:

«Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές 
ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι 
υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να 
υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) 
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά−
χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας 
στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη 
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 
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των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία 
επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική 
γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστη−
μα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής 
επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι 
δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθ. 93813/Γ1 (2)
Συμπλήρωση της αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 

(ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16.10.2002) υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερεια−
κών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 
διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 

«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επι−
μόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄/13.02.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27.01.2015).

4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.01.2015).

5. Την αρ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 204/τ.Β΄/27.01.2015).

6. Την αρ. Υ100/20.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο 
Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/27.02.2015).

7. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 
1340/τ.Β΄/16.10.02) «Καθορισμός των ειδικότερων κα−
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδι−
ευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
ως εξής:

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο (ιζ), 
το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«…ιζ). Είναι εκκαθαριστές αποδοχών και αποζημιώ−
σεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού 
καθώς και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), αρμοδιότητάς 
τους, με αναπληρωτή, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσί−
ας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ίδιας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 92559/Δ1 (3)

 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 των υποπαρ. Θδ και Θ3 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
12−10−2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιή−
θηκαν 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 αντικατα−
στάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9−05−2013) «Επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 
268/τ.Α/10−12−2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.A/10−01−2014) «Άδεια εγκατάστα−
σης 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».

3. Την με αρ. 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/18−10−2012), 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. πρωτ. 10138/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη μεταβίβαση ...και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3057/τ.Β/18−11−2012).

5. Την με αριθμ. πρωτ.Φ.2.Α/186307/Δ5/5−12−2013 (ΦΕΚ 
402/τ.Β/20−2−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Νηπιαγωγείου.
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6. Την με αριθμ. πρωτ. 55589/3−4−2015 αίτηση του εν−
διαφερόμενου.

7. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ100/20−2−2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/27−2−2015), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της με αριθμ. πρωτ. 
Φ.2.Α/186307/Δ5/5−12−2013 (ΦΕΚ 402/τ.Β/20−2−2014) άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−
Νηπιαγωγείου δύο (2) αιθουσών και σαράντα εννέα (49) 
νηπίων ιδιοκτησίας Αθανασίου Φρυγανιώτη στην εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΕ»

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λ.ειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο−ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δημο−
κρατίας αρ. 41 στα Πεύκα Θεσσαλονίκης με νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων τον Αθανάσιο Φρυγανιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 92555/Δ1 (4)

 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 (193Α΄) 
«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 λειτουργί−
ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του Ν. 42^4/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ.πρωτ. 10135/18−11−2012 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» 
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική από−
φαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 10138/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη μεταβίβαση... και ΝΠΔΔ» (3057 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26123/Δ5/24−02−2014 από−
φαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 55586/Δ1/03−04−2015 αίτηση 
του ενδιαφερόμενου.

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Υ100/20−02−2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/
27−02−2015), αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της με αριθμ. πρωτ. 
Φ.2.ΓΑ/26123/Δ5/24−02−2014 (545 Β΄) άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − δωδεκαθέσι−
ου Δημοτικού, ιδιοκτησίας του Φρυγανιώτη Αθανασίου 
στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.»

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ−
ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».

Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην περιοχή Ρετζίκι 
Θεσσαλονίκης με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ τον 
Αθανάσιο Φρυγανιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 92540/Δ1 (5)

 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου.  

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου 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 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής ... 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 (8Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστη−
ριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 62 του 
Ν. 4310/2014 (258 Α΄) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη.... 
και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (756 Β΄). 
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4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20−06−2013 υπουργική από−
φαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθ. πρωτ. Φ.2.Α/179416/Δ5/25−11−2013 (338 
Β΄/13−02−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχο−
λείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ 
− Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε».

6. Την με αρ. πρωτ. Φ.17/201516/Δ1/11−12−2014 εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης με θέμα «Επανυποβολή επιστραφέντων δικαι−
ολογητικών».

7. Τις από 10/09/2014 και 15/12/2014 αιτήσεις του νομί−
μου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την οποία 
διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση 
της ως άνω άδειας ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
διδασκαλίας.

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/38231/07−05−2015 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Υ100/20−02−2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/
27−02−2015), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/179416/Δ5/
25−11−2013 (338 Β΄/13−02−2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακο−
λούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ − Δ. ΑΝΤΩΝΟ−
ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου για δεκατρείς (13) 
αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας οι τρεις είκοσι 
οκτώ (28) μαθητών, οι δύο είκοσι έξι (26) μαθητών, οι 
τρεις είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, η μία είκοσι επτά 
(27) μαθητών, η μία είκοσι πέντε (25) μαθητών, η μία 
είκοσι (20) μαθητών, η μία δεκαέξι (16) μαθητών και 
η μία είκοσι τριών (23) μαθητών. Το εργαστήριο Πλη−
ροφορικής, τα δύο εργαστήρια Εικαστικών, η αίθουσα 
Πολεμικών Τεχνών, η αίθουσα Μπαλέτου και η βοηθητική 
αίθουσα αποτελούν χώρους κοινής χρήσης με το 2ο 

Δημοτικό Σχολείο
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

του Δημοτικού Σχολείου είναι «1ο Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο−
λείο − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού 
Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες Αττικής, με νόμιμο εκ−
πρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων τον Αντωνόπουλο Δημήτριο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 92541/Δ1 (6)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης −Δημοτικού Σχολείου.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου 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 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής ... 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», του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστη−
ριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 62 του 
Ν. 4310/2014 (258 Α΄) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη.... 
και άλλες διατάξεις».

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

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20−06−2013 υπουργική από−
φαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθ. πρωτ. Φ.2.Α/142801/Δ5/04−10−2013 (281 
Β΄/10−02−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχο−
λείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ 
− Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε».

6. Την με αρ. πρωτ. Φ.17/201516/Δ1/11−12−2014 εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης με θέμα «Επανυποβολή επιστραφέντων δικαι−
ολογητικών».

7. Τις από 10/09/2014 και 15/12/2014 αιτήσεις του νομί−
μου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την οποία 
διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση 
της ως άνω άδειας ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
διδασκαλίας.

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/38231/07−05−2015 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Υ100/20−02−2015 
Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/
27−02−2015), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/142801/Δ5/
04−10−2013 (281 Β΄/10−02−2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρω−
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τοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου ως προς τον 
αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ − Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ−
ΛΟΣ Α.Ε» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης − Δημοτικού Σχολείου για δεκατέσσερις (14) 
αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας οι τρεις είκοσι έξι 
(26) μαθητών, οι τρεις είκοσι πέντε (25) μαθητών, οι δύο 
είκοσι τριών (23) μαθητών, οι δύο είκοσι δύο (22) μαθητών, 
η μία είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, η μία δεκαεπτά (17) 
μαθητών, η μία δώδεκα (12) μαθητών και η μία δέκα (10) 
μαθητών. Το εργαστήριο Πληροφορικής, τα δύο εργαστή−
ρια Εικαστικών, η αίθουσα Πολεμικών Τεχνών, η αίθουσα 
Μπαλέτου και η βοηθητική αίθουσα αποτελούν χώρους 
κοινής χρήσης με το 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «2ο Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ − ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού 
Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες Αττικής, με νόμιμο εκ−
πρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων τον Αντωνόπουλο Δημήτριο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 8954 (7)
Χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης στον Καθηγητή 

Α΄ βαθμίδας του Ε.Μ.Π. Νικόλαο Χατζηαργυρίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 και των 

παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/06.09.2011 τ.Α΄)

2. Την απόφαση της Γ.Σ. (συνεδρίαση 05.05.2015, 5ο 
θέμα) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη−
χανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΣΗΜΜΥ 5615/27.04.15 αίτηση του 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Ν. Χατζηαργυρίου.

4. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΣ/120/21.04.15 απόφαση του ΔΕΔ−
ΔΗΕ Α.Ε. με την οποία ο Ν. Χατζηαργυρίου ορίστηκε ως 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης 
στον Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας της Σχολής Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνι−
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νικόλαο Χατζηαργυρίου 
του Δημητρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2014−15, από 
21.04.2015 έως 31.08.2015 με την ιδιότητα του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβού−
λου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ 

   Αριθμ. 5243 (8)
 Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομι−
κής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Δίκαιο και Οικο−
νομικά (MSc “Law and Economics”)».

   ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

1 παρ. 2 και το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177 Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) 
και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 
Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) 
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄/5.6.2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση − συγκρό−
τηση σχολών».

6. Το Π.Δ. 98 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5.6.2013) «Κατάργηση του 
Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ−
ση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχο−
λών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

7. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 31/16.12.2014 και 38/24.3.2015) 
και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 6/4.2.2015 
και 9/30.4.2015).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδρίαση αριθμ. 170/28.5.2015).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 
αριθμ. 52/28.5.2015).

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο−
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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11. Το με αριθμ. πρωτ. 1647 της 23.6.2014 έγγραφο 
της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκλη−
ρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 828/27−2−2014 έγγραφο 
της Α.ΔΙ.Π. και το με αριθμό πρωτοκόλλου 4680/12−5−2015 
έγγραφο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημα−
ϊκού έτους 2015−2016 τη λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο−
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης (ΑΠΘ), με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc “Law 
and Economics”)», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο−
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2015−2016 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc 
“Law and Economics”)», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμ−
ματος αναλαμβάνει το επισπεύδον Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και δευτερευόντως σε αυτές του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι η μελέτη και η 
έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο λειτουργεί η οικονομία, αφ’ ετέρου δε των οικο−
νομικών αποτελεσμάτων των διαφόρων δικαιϊκών ρυθ−
μίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. 
Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα εξειδίκευσης σε 
τρεις (3) επιμέρους κατευθύνσεις, που καταγράφονται 
ακολούθως στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και 
η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα 
παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών 
φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο 
την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία.

3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο στις Επιστήμες του Δικαίου και 

της Οικονομίας καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής 
αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα 
εν λόγω πεδία.

iii. Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυ−
χιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης 
στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων 
των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων. 

iv. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω 
της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα οι−
κονομικοδικαιϊκά ερευνητικά αντικείμενα καθώς και της 
εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών.

v. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

4. Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφ’ ενός 
μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα−
θερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλαδικών 
γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, 
τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαί−
δευση και βελτίωση του καινοτομικού πνεύματος, αφ’ ετέρου 
δε η καλλιέργεια σε αυτούς των κριτικών και δημιουργικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, 
επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα. 

5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας 
του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της 
συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς 
και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα 
και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc “Law and 
Economics”)» στις εξής τρείς (3) κατευθύνσεις:

Α) Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρή−
σεων

Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
Γ) Γενική κατεύθυνση

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχι−
ούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών 
γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια 
γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου 
και της Οικονομίας. Μετά από ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) 
που προβλέπεται στο άρθρο 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008, 
στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι 
άλλων σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδα−
πής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΔΠΜΣ πλήρους 
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φοίτησης και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας 
και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχια−
κής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το 
ΔΠΜΣ μερικής φοίτησης καταλαμβάνει διπλάσιο, αντι−
στοίχως, αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυ−
τές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα 
(4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα 
κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσ−
σερα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά 
και δύο (2) μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης] και τρι−
άντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου. 
Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφαρμόζονται 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του προγράμματος.

2. Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το ΔΠΜΣ 
«Δίκαιο και Οικονομία» (MSc “Law and Economics”) 
προσφέρει επιπλέον και τρία (3) προαιρετικά μα−
θήματα υποβάθρου που στόχο έχουν να παρέχουν 
στους φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις 
και ορολογία στα επιστημονικά πεδία που κείνται 
εκτός του κύκλου των προπτυχιακών τους σπουδών, 
έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να παρακολουθήσουν 
απρόσκοπτα τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις των 
μαθημάτων του Προγράμματος. Τα μαθήματα υποβά−
θρου αυτά είναι τα εξής: 1) Μεθοδολογικά Εργαλεία, 
2) Εισαγωγή στα Οικονομικά και 3) Εισαγωγή στην 
Επιστήμη του Δικαίου. Η παρακολούθηση των μαθη−
μάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, δεν λαμβάνουν 
πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρώνται για την 
απόκτηση του ΜΔΕ.

3. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα διδα−
κτικά εξάμηνα ως εξής:

1ο Εξάμηνο:

Μαθήματα Ώρες ECTS
Δίκαιο και Οικονομικά, υπό το πρί−
σμα και των θεμελιωδών δικαιωμά−
των του ανθρώπου

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερ−
νητικής πολιτικής

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτι−
κών συναλλαγών

30 7,5

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων με−
ταξύ Δικαίου και Οικονομικών

30 7,5

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο:

Κατεύθυνση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των 
Επιχειρήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση 30 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχει−
ρήσεων

30 7,5

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα 
παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω 
και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ)

Ώρες ECTS

Τραπεζικό Δίκαιο και Οικονομικά 30 7,5
Χρηματοοικονομική και Δίκαιο της 
Κεφαλαιαγοράς

30 7,5

Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική 
Ανάλυση των Εργασιακών Σχέσεων 

30 7,5

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Οικονομική 
ανάλυση των Νέων Τεχνολογιών 

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της Ιδιωτι−
κής και Κοινωνικής Ασφάλισης 

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των Ξένων 
Επενδύσεων και της Χρηματοδό−
τησης της Ανάπτυξης 

30 7,5

Προστασία του Καταναλωτή: Οικο−
νομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο 

30 7,5

Σύνολο ECTS 30
Κατεύθυνση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητι−

κής Πολιτικής 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Προστασία του Ανταγωνισμού: Οικο−
νομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλ−
λοντος 

30 7,5

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα 
παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω 
και ένα από την κατεύθυνση Ι)

Ώρες ECTS

Ειδικά Θέματα Ανταγωνισμού: Κα−
ταχρηστική εκμετάλλευση Δεσπό−
ζουσας θέσης, Κάθετες Σχέσεις και 
άλλα θέματα

30 7,5

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά του Περιβάλλοντος

30 7,5

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 30 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας 30 7,5
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Εποπτεία 
Τραπεζών

30 7,5

Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνές 
Εμπόριο

30 7,5

Ποινική καταστολή του Οικονομι−
κού Εγκλήματος και της διαφθοράς

30 7,5

Σύνολο ECTS 30
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Γενική κατεύθυνση

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μα−
θήματα της κατεύθυνσης Ι

30 7,5

Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μα−
θήματα της κατεύθυνσης ΙΙ

30 7,5

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα πα−
ρακάτω)

Ώρες ECTS

Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της κατεύθυνσης Ι

30 7,5

Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της κατεύθυνσης ΙΙ

30 7,5

Σύνολο ECTS 30
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3ο Εξάμηνο:

ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
4. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα 

ακόλουθα: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πλήρους φοί−
τησης κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο 
μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα 
μαθήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης 
κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξά−
μηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο 
(Ε) και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.

5. Τα μαθήματα μπορούν να αναμορφώνονται ή και 
αντικαθίστανται με άλλα με απόφαση της Ειδικής Δι−
ατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ και έγκριση της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ), εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο για την καλύτερη λειτουργία και διάρθρωση 
του Προγράμματος.

6. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι κατ’ αρχήν η ελληνική. 
Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται 
στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για κάθε ακαδη−
μαϊκό έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εβδομήντα 
(70) φοιτητές. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχό−
ντων ορίζεται και ο αριθμός των τμημάτων διδασκαλίας. 
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων 
θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη λειτουργία του ΔΠΜΣ συμμετέχουν Καθηγητές 
και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ καθώς και Καθηγητές 
και Λέκτορες άλλων Σχολών και Τμημάτων των δύο 
συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή και άλλων ΑΕΙ της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, όπως και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατί−
θεται η υλικοτεχνική υποδομή κυρίως του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδο−

νίας και, δευτερευόντως, του Τμήματος Νομικής της 
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (αίθουσες, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες 
Η/Υ κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2015−2016 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 160.000€ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
I. Ανθρώπινο δυναμικό 120.000
II. Υποτροφίες 10.000
IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων 10.000
ΙV. Προμήθεια υλικού 10.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 3.000
VI. Προμήθεια− Συντήρηση εξοπλι−
σμού/λογισμικού

2.000

VII. Δαπάνες δημοσιότητας 5.000
Σύνολο 160.000
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ για την κάλυψη 

του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι: Δίδακτρα των 
φοιτητών, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες 
φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά 
προγράμματα, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, και λοιπά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Οι Πρυτάνεις
 του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου
 Μακεδονίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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