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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23205/2012
(1)
Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινω−
νίας του Αμβούργου και του Μονάχου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 του Ν. 3166/2003 (Α΄ 178)
«Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των
μέσων ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του
Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
όπως κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28
παρ. 1 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Του Π.Δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
5. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (A΄ 144)
6. Της υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σίμου
Κεδίκογλου (Β΄ 2116).
7. Της υπ’ αριθμ. Υ144/03.08.2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρωση
των αρμοδιοτήτων των υπαγόμενων στον Πρωθυπουρ−
γό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέ−
ρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας» (Β΄ 2255).
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8. Της υπ’ αριθμ. 15185/2010 (B΄ 1126) απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Αναστολή Λειτουρ−
γίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας».
9. Την ανάγκη περικοπών των δαπανών λειτουργίας
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωση, ως μέρος των ενεργειών που απαι−
τούνται για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τον εξορ−
θολογισμό των δαπανών του δημοσίου καθώς επίσης
και το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών της Υπηρε−
σίας, προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών,
αποφασίζει:
Την αναστολή λειτουργίας των κάτωθι Γραφείων Τύ−
που και Επικοινωνίας από 1η Δεκεμβρίου 2012:
1. Αμβούργου
2. Μονάχου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821
(2)
Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής
από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Τύπου B΄ Ασπροπύργου στη Διεύθυνση Χωροθεσίας
και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βε−
βαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ποσού
ίσου τουλάχιστον με το δέκα τοις εκατό (10%) του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδο−
μής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαμ−
βάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη−
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1, το
άρθρο 63 παρ. 2, και το άρθρο 45 παρ. 4, καθώς και τις
διατάξεις του Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρη−
ματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις", (ΦΕΚ 254/Α/97)
και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα".
3. Το Π.Δ. 84/2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών»,
το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 86/2012
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (141/Α).
4. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) «Σύσταση και
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το
Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 A΄/1989) «Οργανισμός της Γενι−
κής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ
99 Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.
396/1989».

5. Την υπουργική απόφαση 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ
2094/Β/6−7−2012) του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Χατζηδάκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/4524/361/24/4/2012 (ΦΕΚ 1340
Β) κοινή υπουργική απόφαση «περί καθορισμού της
θέσης, της έκτασης και των ορίων Επιχειρηματικού
Πάρκου Τύπου B΄ Ασπροπύργου στα διοικητικά όρια
των Δήμων Ασπροπύργου και Φυλής της Περιφέρειας
Αττικής και έγκρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχει−
ρηματικού Πάρκου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. 492/12−9−2012 αίτηση της εταιρείας
«Επενδυτική Ασπροπύργου Α.Ε.Τ.Ε.» για την χορήγηση
εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας υποβολής από
την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύ−
που B΄ Ασπροπύργου στην Διεύθυνση Χωροθεσίας και
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατά−
θεσης του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, ίσου με
το κατώτερο δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγρά−
φονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχει−
ρηματικό Σχέδιο.
8. Το από 8−10−2012 ενημερωτικό σημείωμα και την
εισήγηση της Υπηρεσίας προς τον Υφυπουργό.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ,
αποφασίζουμε;
Την χορήγηση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 45 του
Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143/Α΄/2011), παράτασης διάρκειας τριών
(3) μηνών της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου B΄ Ασπροπύρ−
γου στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περι−
βάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε
τραπεζικό λογαριασμό ποσού ίσου τουλάχιστον με το
δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογι−
σμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στα
σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημέρα της δημο−
σίευσης.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 138223/Β7
(3)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου
Sorbonne Nouvelle−Paris 3 της Γαλλίας για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρ.
10 (ΦΕΚ 148 Α΄) 16−7−2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
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ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις 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 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ
228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄).
3.Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄,
02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα−
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
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 απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 16−2−2012), ύστερα από πρόταση
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία
15.12.2011).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ελλάδος) και του Πανεπιστημίου Sorbonne Nouvelle
Paris 3 (Γαλλίας).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου Sorbonne Nouvelle Paris 3 Γαλλίας, για εκπό−
νηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων
με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εγκρίνεται από τα αρ−
μόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Στην παρούσα απόφαση εντάσσονται και οι εκπο−
νήσεις διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη των
οποίων οι ειδικές συμφωνίες έχουν υπογραφεί κατά
το τρέχον έτος .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 137152/Α2
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14
Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ−
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σης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 8 πρ.
9 και 69 παρ. 1 και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και
β) του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄)
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 113205/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2067 B΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλη−
σιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
4. Την αριθμ. 110570/Α2/26−09−2011 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2382 B΄) «Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α΄
τάξης των ΓΕΕΛ».
5. Την αριθμ. 32239/Γ2/23−03−2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1129 B΄) «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
6. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ−
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε
στην αριθμ. 1/03−07−2012 συνεδρίαση του και
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών
σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γενικά
Εκκλησιαστικά Λύκεια, σύμφωνα με την υπουργική από−
φαση αριθμ. 32239/Γ2/23−03−2012 (ΦΕΚ 1129 B΄), ούτως
ώστε οι μαθητές της Α΄ τάξης του ΓΕΕΛ να έχουν τη
δυνατότητα επιλογής ως Ξένης Γλώσσας μίας από τις
γλώσσες που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο.
Κατά συνέπεια, εναρμονιζόμενοι με την παραπάνω
υπουργική απόφαση, τροποποιείται η αριθμ. 110570/
Α2/26−09−2011 (ΦΕΚ 2382 B΄) υπουργική απόφαση, ως
προς την παρ. 2, που αφορά στη διδασκαλία της Αγ−
γλικής ως μοναδικής ξένης γλώσσας στην Α΄ Λυκείου.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του
σχολικού έτους 2012−13.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 137148/Α2
(5)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών
Γυμνασίων − Υποχρεωτική διδασκαλία της β΄ Ξένης
Γλώσσας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 19 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 παρ. 11
και 69 παρ. 1 και 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄)
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 113205/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 2067 B΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των
Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών
Λυκείων».
4. Την αριθμ. 14302/Γ2/09−02−2012 (ΦΕΚ 253 B΄) «Διδα−
σκαλία β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο»
5. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ−
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε
στην αριθμ. 1/03−07−2012 συνεδρίασή του και
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών
και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για τα Εκκλη−
σιαστικά Γυμνάσια ως εξής:
Η διδασκαλία της β΄ Ξένης Γλώσσας στα Εκκλησια−
στικά Γυμνάσια εντάσσεται υποχρεωτικά στο ωρολόγιο
πρόγραμμα, με διδασκαλία δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως
ανά τάξη, αντικαθιστώντας το δυνητικό 2ωρο πρόγραμ−
μα αθλητικών δραστηριοτήτων (συνολικό πρόγραμμα
διδασκαλίας 35 ωρών εβδομαδιαίως).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του
σχολικού έτους 2012−13.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 138359/Γ2
(7)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/
17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»
(ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 137142/Α2
Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεων
στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

4. Την αριθμ. 4521/Γ2/28−09−8−2001 (ΦΕΚ 1168 B΄) «Λει−
τουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων
επιλογής».
5. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ−
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε
στην αριθμ. 2/25−09−2012 συνεδρίαση του και
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
α) Συμπληρώνουμε την παρ. 1 της αριθμ. 113201/
Α2/16.09.2009 (ΦΕΚ 2120 B΄) υπουργικής απόφασης
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Κατευθύνσεων στα Γενικά
Εκκλησιαστικά Λύκεια», ορίζοντας τη λειτουργία στις B΄
και Γ΄ τάξεις των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, τρι−
ών κατευθύνσεων (Θεωρητική, Τεχνολογική και Θετική).
β) Τροποποιούμε την ανωτέρω υπουργική απόφαση,
ως προς την παρ. 1 και μόνο ως προς το σημείο που
αφορά την εγγραφή και φοίτηση σε κάθε μία κατεύ−
θυνση, τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών σε κάθε τάξη,
ορίζοντας τη δυνατότητα λειτουργίας της και με μικρό−
τερο από αυτό αριθμό μαθητών.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του
σχολικού έτους 2012−13.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

(6)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14
Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ−
σης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 8
παρ. 9 και 69 παρ. 1 και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β) Των άρθρων 1 παρ. 6 και 13, 2 και 7 παρ. 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολό−
γηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 113201/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2120 B΄) «Προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων
στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ. του Ν. 3475/2006
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 73030/Γ2/30−06−2011 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1643 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/
Γ2/08−10−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμ−
μα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ
2057 Β΄) και της 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφα−
ση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 26 Β΄)», όπως διορθώθηκε στο
ΦΕΚ 2132 Β΄, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ, ως προς το
ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ τάξης Εσπερι−
νών ΕΠΑ.Λ., με την ακροτελεύτια διάταξη της υπ’ αριθμ.
42790/Γ2/12−04−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1377 Β΄),
σύμφωνα με την οποία η «Ερευνητική Εργασία (Project)»
περιλαμβάνεται μεταξύ των μαθημάτων Βασικών Δεξι−
οτήτων της Α΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
3. Την υπ’ αριθμ. 42790/Γ2/12−04−2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1377 Β΄) «Τροποποίηση του Ωρολογίου Προ−
γράμματος Σπουδών της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.,
όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 73030/30.06.2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο
ΦΕΚ 2132 Β΄», με την οποία τροποποιήθηκαν – συμπληρώ−
θηκαν οι υπουργικές αποφάσεις 73030/30.06.2011 (ΦΕΚ
1643 Β΄− διόρθωση ΦΕΚ 2132 Β΄), 37596/Γ2/03.04.2012
(ΦΕΚ 2057 Β΄), 111276/Γ2/08−10−2007 (ΦΕΚ 2057 Β΄), σύμ−
φωνα με την οποία στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. τα
μαθήματα «Πολιτειακή Παιδεία» και «Ερευνητική Εργα−
σία (Project)» περιλαμβάνονται μεταξύ των μαθημάτων
Βασικών Ικανοτήτων και τα μαθήματα «Αγωγή Υγείας−
Πρώτες Βοήθειες» και «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας
και Τεχνολογίας Τροφίμων» συμπεριλαμβάνονται στα
μαθήματα επιλογής της ίδιας τάξης.
4. Την υπ’ αριθμ. 37596/Γ2/03−04−2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1131 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/
Γ2/08−10−2007 υπουργικής απόφασης “Ωρολόγιο Πρό−
γραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ
2057 Β΄) και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργικής
απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 26 Β΄)», σύμφωνα με την
οποία το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» συ−
μπεριλαμβάνεται στα μαθήματα επιλογής της Β΄ τάξης
Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 1, 3, 8, 9 και 12)
Ν. 1566/1985 και 16 παρ. 17 εδ. γ του Ν. 1586/1986 και τις
κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες κανονιστικές πρά−
ξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες
συστήθηκαν και μετονομάσθηκαν κατηγορίες, κλάδοι
και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη τροποποίησης των αναθέσεων διδασκα−
λίας μαθημάτων λόγω του καθορισμού νέων ωρολογίων
προγραμμάτων σπουδών.
8. Την υπ’ αριθμ. 2210/09−08−2012 διατύπωση γνώμης
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76051/Η/04−07−2012 κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως
ακολούθως:
1. Το μάθημα «Πολιτειακή Παιδεία», που προβλέπεται
ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη Ημερησίου
ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως A΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς
του κλάδου ΠΕ13 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιό−
τητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 και ακο−
λούθως σε εκείνους του κλάδου ΠΕ09.
2. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)», που προ−
βλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη
Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και ως μάθημα βασικών δεξιοτήτων
στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
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ΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως
κλάδου−ειδικότητας. Διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο
(2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων
απαραίτητα θα είναι εκπαιδευτικός κλάδου−ειδικότητας
αντίστοιχου των θεσμοθετημένων τομέων ή ειδικοτήτων
που προβλέπονται για τα ΕΠΑ.Λ.
3. Το μάθημα «Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες», που
προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερη−
σίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτι−
κούς των ειδικοτήτων ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) και ΠΕ18 (04,
07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου
ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευ−
τικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικότητας
έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν
αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προ−
γραμμάτων Αγωγής Υγείας.
4. Το μάθημα «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων», που προβλέπεται ως μάθημα
επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ14.04 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των
ειδικοτήτων ΠΕ14.05 και ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36).
5. Το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», που
προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερη−
σίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζε−
ται ως Α΄ ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ
μαθημάτων ειδικότητας και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους
τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας.
Το μάθημα διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαι−
δευτικούς (συνδιδασκαλία) ΠΕ κλάδου−ειδικότητας αντί−
στοιχου των τομέων που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ.
Ο πρώτος διδάσκων είναι απαραίτητα εκπαιδευτικός
ΠΕ κλάδου−ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα. O δεύ−
τερος διδάσκων δύναται και να είναι εκπαιδευτικός ΠΕ
κλάδου−ειδικότητας άλλου τομέα ή μαθημάτων Γενικής
Παιδείας, υπηρετών στη σχολική μονάδα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2012
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. Συνεδρίασης 107/12−10−2012
(8)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1322/2−2−2012 απόφασης
της Συγκλήτου (αρ. συν. 104/13−01−2012) ΦΕΚ 421/
Β΄/23.2.2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
(ΦΕΚ 1733/Β΄/24−5−2012), για τη διαδικασία εκλογής
και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν. 4009/2011, Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ Α΄ 195), και τις λοιπές
διατάξεις του νόμου αυτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τη με αριθμ. 1322/2−2−2012 απόφαση της Συγκλήτου
(αρ. συνεδρίασης 104/13−01−2012), που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 421/Β΄/23−2−2012.
4. Το με αριθμ. Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 έγγραφο του
Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης 105/11−
5−2012) για τροποποίηση της με αριθμ. 1322/2.2.2012 από−
φασης της Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης 104/13−01−2012),
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 421/Β΄/23−2−2012, καθώς και
το ΦΕΚ 1733/Β΄/24−5−2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159), άρθρο
3 παρ. 4, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 1322/2−2−2012 απόφασης
της Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης 104/13−01−2012), που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 421/Β΄/23−2−2012, όπως τροποποιήθηκε
με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης 105/11.5.2012),
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1733/Β΄/24.5.2012, ως εξής:
Ι. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, θα πρέ−
πει να συγκροτηθεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Κοσμητείας ειδική επταμελής επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης
των καθηγητών. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης της
Κοσμητείας επιλαμβάνεται η Σύγκλητος, η οποία και συ−
γκροτεί την ειδική επταμελή επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης».
II. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 τρο−
ποποιείται ως εξής:
«Εάν ο αριθμός των εσωτερικών και εξωτερικών μελών
που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επιτροπή
επιλογής ή εξέλιξης είναι μεγαλύτερος του αριθμού 7,
η επιλογή γίνεται με κλήρωση με ευθύνη του Προέδρου
του Τμήματος.»
III. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4γ του άρθρου 1
καταργούνται.
IV. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 η λέξη «... η Κοσμητεία»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «....η Συνέλευση του Τμή−
ματος».
V. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 η λέξη «... του Κοσμήτορα»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «....της Συνέλευσης του
Τμήματος».
VI. Το άρθρο 2 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι 31−12−2012 η συγκρότηση της ειδικής επταμε−
λούς επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης γίνεται από τη
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Στα Τμήματα που
δεν ανήκουν σε Σχολή όπου αναφέρεται Κοσμήτορας,
γραμματεία Κοσμητείας και Κοσμητεία νοείται Πρόε−
δρος του Τμήματος, γραμματεία Τμήματος και Σύγκλη−
τος αντίστοιχα.».
VII. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2, εφαρμόζονται αναλο−
γικά και για τις διαδικασίες μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 17 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

Αριθμ. απόφ. Α/20909
(9)
Αλλαγή επωνυμίας του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου−
δών «LES CHEFS ML ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «LES CHEFS ML ΕΠΕ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 39/05/01−11−2012)
Έχοντας υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθμ. 19780/16−02−2011 απόφαση (ΦΕΚ 472/
τ.B΄/24−03−2011) της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις
και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Ερ−
γαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α΄/21.09.2010) με τίτλο «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μά−
θησης και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.
Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοι−
πές διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 1956/τ.B΄/
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
4. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄)
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις» και με την υπ’ αριθμ. 124977/Η/12.10.2012 (ΦΕΚ
485/ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων Πολιτισμού και «Αντικατάσταση εκπροσώπου
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»
5. Την υπ’ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.
B΄/20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)”,
“Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.)” και “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ−
σόντων (E.Ο.Π.Π.)” εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 614/8−11−2011 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (ΦΕΚ 2677/Β/09.11.2011) για την χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με
την επωνυμία «LES CHEFS ML ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
7. Την με αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 19510/12−10−2012, επιστολή
και των συνοδευτικών αυτών συμπληρωματικών στοιχεί−
ων του ως άνω φορέα για την αλλαγή της επωνυμίας του.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Την αλλαγή της επωνυμίας του εργαστηρίου ελευ−
θέρων σπουδών «LES CHEFS ML ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και διακριτικό τίτλο «LES CHEFS ML ΕΠΕ», σε «ETOILE
STUDIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕ» και
διακριτικό τίτλο «ETOILE STUDIES ΕΠΕ».
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2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02031292611120008*
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