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Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
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Ανάκληση απόφασης ανάκλησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
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Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΕΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 71914/N1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013 2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του

Αρ. Φύλλου 1860

άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α') «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν 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 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και 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» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 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
υπουργική 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
απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/149560/Δ5/15-10-2013
(ΦΕΚ 666/Β'/18-3-2014) απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΛΑΝΤΖΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
6. Την από 7-2-2018 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου και την από 6-4-2017 αίτηση επικαιροποίησης του ιδίου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/9907/9-3-2018 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α'/ 5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/149560/
Δ5/15-10-2013 (ΦΕΚ 666/Β'/18-3-2014) άδεια Ιδιωτικού
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Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου ως προς τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εταιρεία «ΒΑΚΑΛΗΣ - ΓΛΑΝΤΖΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας εικοσιοκτώ (28)
και δεκαεπτά (17) νηπίων εκάστη, και για μία αίθουσα
δραστηριοτήτων στο ισόγειο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΚΟΠΕΡΤΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 15 στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον
Γλαντζή Αναστάσιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 71873/Ν1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και 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» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 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
υπουργική 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
απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/149553/Δ5/15-10-2013
(632 Β΄/13-03-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ».
6. Την από 9-03-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/149553/
Δ5/15-10-2013 (632 Β΄/13-03-2014) άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
ως προς τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλίας,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στη
ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας
είκοσι οκτώ (28) και είκοσι επτά (27) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στη συμβολή των
οδών 17 Νοεμβρίου 1 και Ολυμπιάδος, στη Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 71884/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 πρώτου
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του ν. 4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
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» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 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
υπουργική 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
απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26123/Δ5/24-02-2014
(545 Β΄/05-03-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου, η οποία μεταβιβάστηκε με την με αριθμ. πρωτ.
92555/Δ1/11-06-2015 (1329 Β΄/02-07-2015) υπουργική
απόφαση.
6. Την από 23-05-2017 αίτηση επικαιροποίησης και
την από 12-03-2018 αίτηση τροποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.».
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/901/13-01-2017 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 Π.Δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26123/Δ5/
24-02-2014 (545 Β΄/05-03-2014) υπουργική απόφαση,
η οποία μεταβιβάστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 92555/
Δ1/11-06-2015 (1329 Β΄/02-07-2015) υπουργική απόφαση, ως προς τον αριθμό των αιθουσών, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δώδεκα (12) αίθουσες
διδασκαλίας, δυναμικότητας οι τέσσερις (4) είκοσι οκτώ
(28) μαθητών, οι δύο (2) είκοσι επτά (27) μαθητών, οι
τρεις (3) είκοσι πέντε (25) μαθητών, οι δύο (2) είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, η μία (1) είκοσι (20) μαθητών και
για δύο (2) αίθουσες εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».
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Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην περιοχή
Ρετζίκι Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Αθανάσιο
Φρυγανιώτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 71909/Ν1

(4)

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και 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» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 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
υπουργική 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
απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/10002/Δ5/24-1-2014
(ΦΕΚ 402/Β'/20-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΝΤΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ O.E.».
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6. Την από 20-3-2018 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου και την από 31-5-2017 αίτηση
επικαιροποίησης του ιδίου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49806/13-9-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/10002/Δ5/
24-1-2014 (ΦΕΚ 402/Β'/20-2-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των αιθουσών και
τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εταιρεία «ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι ενός (21) και εικοσιοκτώ
(28) νηπίων αντίστοιχα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στη Δροσιά Θέρμης
στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Θεόδωρο Δαβιτίδη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 71920/Ν1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α')
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
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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» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 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
υπουργική 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
απόφαση (1584 Β').
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26131/Δ5/24-2-2014
(ΦΕΚ 559/Β'/6-3-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΜΕΡΓΕ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
6. Την από 20-3-2018 αίτηση της Μεργέ Ανδρονίκης,
νόμιμης εκπροσώπου, για τροποποίηση της άδειας του
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την από 31-5-2017 αίτηση
επικαιροποίησης της Μεργέ Ελευθερίας, προηγούμενης
νόμιμης εκπροσώπου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49806/13-9-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/26131/Δ5/
24-2-2014 (ΦΕΚ 559/Β'/6-3-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ως προς
τη νομική μορφή της εταιρείας, το διακριτικό τίτλο, το
νόμιμο εκπρόσωπο και τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΜΕΡΓΕ Α. & ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία
(1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας
εικοσιοκτώ (28) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό
Νηπιαγωγείο - ΚΑΡΑΜΕΛΑ O.E.».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μιχαήλ
Βατάκη 2, στη Χίο, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Ανδρονίκη
Μεργέ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 72104/Ν1
(6)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ 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 άρθρου
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 επείγουσες 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 Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 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 «Καθορισμός 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 αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).
4. Την αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.Α/196375/Δ5/20-12-2013 (ΦΕΚ
419/τ.Β'/20-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείο.
6. Την από 15-05-2017 αίτηση επικαιροποίησης και
την από 14-2-2018 αίτηση τροποποίησης του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.Ε».
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/42383/25-08-2017 διατύπωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/196375/Δ5/
20-12-2013 (ΦΕΚ 419/τ.Β'/20-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, ως προς την
δυναμικότητα των αιθουσών, ως ακολούθως:
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Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.Ε», άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για έξι (6)
αίθουσες διδασκαλίας. Συγκεκριμένα τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας είκοσι οχτώ (28) νηπίων έκαστη, μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας είκοσι τριών (23) νηπίων, μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας είκοσι δύο (22) νηπίων και μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας δεκαοκτώ (18) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Σισμανογλείου 29, στο Μαρούσι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο
ΥΠΠΕΘ τον ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ ΑΓΓΕΛΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 71924/Ν1
(7)
Ανάκληση απόφασης ανάκλησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (45 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013 2016».
3. Την με αρ. πρωτ. 215948/Ν1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4529/
Β'/21-12-2017) υπουργική απόφαση ανάκλησης της
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
4. Την από 2-2-2018 (αρ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 19107/Ν1/
5-2-2018) αίτηση θεραπείας της «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ O.E.» ιδιοκτήτριας εταιρείας
και το με αρ. πρωτ. 25491/Ν1/14-2-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο ζητήθηκε διατύπωση γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/16185/30-3-2018 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α'/05-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε από της έκδοση της την με αριθμ. πρωτ.
215948/Ν1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4529/Β'/21-12-2017) υπουργική απόφαση ανάκλησης της άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
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ζόμενου με ΜΦΠΑΔ της εταιρείας «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ O.E.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 8027/18/ΓΠ
(8)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΕΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές
πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής
ζωής».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β') με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 4/21-03-2018
συνεδρίασή της.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 194/28-03-2018 συνεδρίασή της.
8. Το με αρ. πρωτ. 69901/Ζ1/3-5-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114), αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την
παραγωγή της καθημερινής ζωής» ως εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή
της καθημερινής ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση της γνώσης
και η ανάπτυξη της έρευνας στα γνωστικά πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Α.Μ. Ο σχεδιασμός
και η κατασκευή του υλικού περιβάλλοντος της καθημερινής ζωής με τις μεθόδους σχεδιασμού και παραγωγής
της σύγχρονης, μεταβιομηχανικής εποχής. Σκοπός του
προγράμματος είναι η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη σχεδιαστικών και καλλιτεχνικών
δεξιοτήτων και της επινοητικότητας των αποφοίτων
στον σύγχρονο σχεδιασμό και την ιδιοπαραγωγή, μέσω
των νέων τεχνολογιών. Η έρευνα εντοπίζεται στη δημιουργία αντικειμένων, εγκαταστάσεων και δράσεων της
καθημερινής ζωής, στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο.
2. Σκοπός ΠΜΣ είναι:
α) Η διεύρυνση της περιοχής της αρχιτεκτονικής και
του σχεδιασμού και η διερεύνηση της σχέσης τους με
την θεωρία, την τέχνη, την τεχνολογία των αναπαραστάσεων και της κατασκευής καθώς και με άλλες γνωστικές
περιοχές.
β) Η διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και
ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ειδίκευσης (Δ.Μ.Σ) στο "ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για
την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής".
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση
συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του
προγράμματος.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή
της καθημερινής ζωής» διαρθρώνεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 2 Μαθήματα θεωρίας, 2 εργαστήρια Σχεδιασμού, 4 εργαστήρια
Σχεδιασμού και Παραγωγής, 4 σεμινάρια και εκπόνηση
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διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια και τα σεμινάρια του ΠΜΣ καθώς
και την εκπόνηση και την επιτυχή εξέταση πρωτότυπης
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' εξάμηνο
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρία των Σχεδιαστικών
και Καλλιτεχνικών
Πρακτικών Ι
Εργαστήριο Σχεδιασμού
Εργαστήριο Σχεδιασμού
και Παραγωγής Ι
Εργαστήριο Σχεδιασμού
και Παραγωγής II
Σεμινάριο Ι
Σεμινάριο II
Σύνολο
Β' εξάμηνο
Θεωρία των Σχεδιαστικών
και Καλλιτεχνικών
Πρακτικών II
Εργαστήριο Σχεδιασμού
Εργαστήριο Σχεδιασμού
και Παραγωγής Ι
Εργαστήριο Σχεδιασμού
και Παραγωγής II
Σεμινάριο Ι
Σεμινάριο II
Σύνολο
Γ' εξάμηνο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

Α

8

Α

6

Α

6

Α

6

Α
Α

2
2
30ECTS

Β

8

Β

6

Β

6

Β

6

Β
Β

2
2
30ECTS

Γ

30ECTS

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων μπορεί να
γίνει ανακατανομής και τροποποίηση των μαθημάτων
και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η
Ελληνική ή η Αγγλική.
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Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ποσοστό 60%, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α').
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο
λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 41.500 χιλιάδων
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

1050

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

2500

3. Δαπάνες αναλωσίμων

2000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

5000

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1000

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

5000

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

1500

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

5500

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

4000
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10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας
για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για
κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
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4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
1500

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

30%

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

12.450
41.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
τα τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των
2.500 € ανά φοιτητή, καθώς και από άλλες πηγές (χρηματοδότηση ΤΣΜΕΔΕ, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα,
χορηγίες φορέων του δημοσίου, πόροι από ερευνητικά
προγράμματα).
ΕΣΟΔΑ
41.500
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
2000
Συνεργαζόμενων Φορέων
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

3000

1500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες
Περιπτώσεις) Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 20
φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι:
20x30%= 6 φοιτητές δεν θα πληρώνουν
τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 14 θα
πληρώνουν τέλη φοίτησης 2.500 ευρώ ανά
φοιτητή ήτοι: 14x2.500= 35.000 ευρώ

35.000
ευρώ

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 4 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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