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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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