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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Φ.2.Α/ 145464/Δ5 (1)
Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού− Ισότιμου Σχολείου Δευ−

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης−Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 Α, 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α΄ 222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α, 18 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής... και 4127/2013».

3. Τη με αριθ. 10135/ΙΑ/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» 
(Β,3057). όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/ΙΑ/
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Τη με αριθ. 151678/1 Α/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση.... και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Το β.δ. «περί εγκρίσεως της Φιλεκπαδευτικής Εται−
ρείας» 28/08−09−1836 (ΦΕΚ 54/07−10−1836), το υπ’ αριθ. 
459/1974 Ν.Δ. «Περί Ιδρύσεως και Μετονομασίας Σχολεί−
ων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» (Α΄ 174).

6. Την από 11−06−2013 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου 
Γεώργιου Μπαμπινιώτη του Σωματείου «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και η οργανι−
κότητα του σχολείου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό 
ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
από τους ν. 4111/2013 και ν. 4152/2013.

7. Το άρθρο 2 της αρ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β, 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στο 
Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ιδι−
ωτικού− Ισότιμου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης− Λυκείου, δεκατριών (13) αιθουσών. Ο διακρι−
τικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: 
«Ιδιωτικό−Ισότιμο Λύκειο− ΑΡΣΑΚΕΙΟ− ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Το σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Τοσίτσα 
16 και Πευκών 1, στους Ελαιώνες Πυλαίας με νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Oκτωβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ



3322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. Φ.2.Α/145455/Δ5 (2)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού − Ισότιμου Σχολείου Δευ−

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α΄ 18 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου πρώτου του ν.4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής... και 4127/13».

3. Τη με αριθ. 10135/ΙΑ/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» 
(Β΄ 3057) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/ΙΑ/ 
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Τη με αριθ. 151678/1Α/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Το β.δ. «περί εγκρίσεως της Φιλεκπαδευτικής Εται−
ρείας» 28/08−09−1836 (ΦΕΚ 54/07−10−1836), το υπ’ αριθ. 11 
Ν.Δ. «Περί Ιδρύσεως Σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρεί−
ας» και την αριθ. 4916/Α΄/02−07−2012 ανανέωση άδειας 
λειτουργίας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

6. Την από 31−05−2013 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου 
κου Γεώργιου Μπαμπινιώτη του Σωματείου «ΦΙΛΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και η οργα−
νικότητα του σχολείου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό 
ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
από τους ν.4111/2013 και ν.4152/2013.

7. Το άρθρο 2 της αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στο Σω−
ματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού−
Ισότιμου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Λυ−
κείου, οκτώ (08) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό−Ισότιμο Λύκειο− 
ΑΡΣΑΚΕΙΟ− ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ». Το σχολείο θα 
λειτουργήσει επί της οδού Αγ. Παρασκευής, στο Πλατάνι 
Ρίου με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Oκτωβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. Φ.2.Α/ 145460/Δ5 (3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού− Ισότιμου Σχολείου Δευ−

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης−Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α΄222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α΄18 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου πρώτου του ν.4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής... και 4127/13».

3. Τη με αριθ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων καν χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/1Α/ 
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Τη με αριθ. 151678/IA/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση..... και ΝΠΔΔ» (Β,3324).

5. Το β.δ. «περί εγκρίσεως της Φιλεκπαδευτικής Εται−
ρείας» 28/08−09−1836 (ΦΕΚ 54/07−10−1836), την υπ’ αριθ. 
6226) ΦΕΚ) 19.01.1973 Απόφαση Άδειας Μεταφοράς και 
την α.π. 2270/Α/04−07−2012 ανανέωση άδειας λειτουργί−
ας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

6. Την από 31−05−2013 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου 
Γεώργιου Μπαμπινιώτη του Σωματείου «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δηλώνεται και η οργανι−
κότητα του σχολείου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό 
ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
από τους ν.4111 /2013 και ν.4152/2013.

7. Το άρθρο 2 της αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στο Σωμα−
τείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού−Ισό−
τιμου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Λυκεί−
ου, δεκατεσσάρων (14) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό−Ισότιμο 
Λύκειο− Β΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ − ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑ−
ΛΗΣ». Το σχολείο θα λειτουργήσει επί της Λεωφόρου 
Μαραθώνος 1, στην Άνοιξη Αττικής με νόμιμο εκπρό−
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Γεώργιο Μπαμπινιώτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Oκτωβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3323

    Αριθμ. Φ.2.Β/132553/Δ5 (4)
Χορήγηση Αδειας Ισότιμου− Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε−

ροβάθμιας Εκπαίδευσης− Γυμνασίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄/222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α΄ 18 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του ν.4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής... και 4127/2013».

3. Την αριθ. 10135/ΙΑ/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» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/ΙΑ/ 
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Την αριθ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» 
(Β΄ 3324) και το υπ’ αριθ. 459/74 Νομοθετικό Διάταγμα.

5. Την αριθ. 89872/04−07−2013 αίτηση του νομίμου 
εκπροσώπου Γεώργιου Μπαμπινιώτη του Σωματείου 
«ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την αριθ. 16157/2013 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το άρθρο 2 της αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−20Ι3 απόφα−

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στο Σω−
ματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ισότιμου−
ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Γυ−
μνασίου, οκτώ (8) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Ισότιμο Γυμνά−
σιο− ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και θα λειτουρ−
γήσει στην Επαρχιακή Οδό Λογγάδων Βασιλικής, στα 
Ιωάννινα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

    F 
 Αριθμ. Φ.2.Α/135885/Δ5 (5)
Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης− Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 

διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α,18 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου πρώτου του ν.4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής... και 4127/13».

3. Τη με αριθ. 10135/ΙΑ/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» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/ΙΑ/ 
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Τη με αριθ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Την με αριθ. 66397/13−08−1938 άδεια ίδρυσης ΥΠΑΙΘ 
και την με αριθ. 16216/12−09−2013 ανανέωση άδειας λει−
τουργίας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. 

6. Την από 26−06−2013 αίτηση του νόμιμου εκπροσώ−
που Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλου της εταιρείας «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ− ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δη−
λώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς και 
την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηρι−
ακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται 
στις Κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως 
τροποποιήθηκε από τους ν.4111 /2013 και ν.4152/2013.

7. Το άρθρο 2 της αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ− ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης− Λυκείου, δεκαπέντε (15) αιθουσών. Ο διακριτικός 
τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό 
Λύκειο− ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ− ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό 
Νικηφόρου Λύτρα 14, στο Ψυχικό με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αλκι−
βιάδη Παναγιωτόπουλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.2.Β/142756/Δ5 (6)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης− Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α΄244. 
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α΄222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του V.4111/2013, Α΄ 18 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
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αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του ν.4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής... και 4127/2013».

3. Την αριθ. 10135/ΙΑ/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» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34566/ΙΑ/
12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Την αρ. 151678/1 Α/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

5. Την αριθ. 92967/11−07−2013 αίτηση του νομίμου εκ−
προσώπου Καράμαλη Δημήτριου της εταιρείας «ΚΟ−
ΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

6. Την αριθ. 26102./ 2013 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το άρθρο 2 της αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφα−

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης− Λυκείου, πέντε (5) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο 
− ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και θα λειτουργήσει στην 
οδό Σκόπα 8, στη Νέα Σμύρνη, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Δημή−
τριο Καράμαλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

    F 
 Αριθμ. 2176 (7)
3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 

1026/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης περί κα−
θεστώτων ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρο−
νισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/88 Οργανισμός του Υπουργείου Γε−

ωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/00) περί «Άσκησης 

του επαγγέλματος γεωτεχνικού».
1.3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/22−4−2005).

1.4. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα 
το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 παρ. 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) και το άρ−
θρο 1 παρ. 11 του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/2013) και ισχύει.

1.5. Της με αριθ. 282966/09.07.2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

1.6. Του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). Ειδικότερα του 
άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του άρθρου 
241, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν τα Προ−
εδρικά Διατάγματα των Οργανισμών Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Περιφερειών της χώρας, της παρ. VI 
του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης», κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν 
και οι Οργανισμοί Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας και της παρ. 4 του άρθρου 283.

1.7. Της υπ’ αριθ. 135073/03.02.2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/09.09.2008 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886 Β΄).

1.8. Της με αριθ. 2049/20.04.11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011) 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−
2013 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2181/10.05.2013 
(1147/Β/13.05.2013) όμοια απόφαση και ισχύει.

1.9. Το Π.Δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.10. Του Π.Δ. 118/25.06.2013 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Τροποποίηση 
του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) « Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».

1.11. Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

1.12. Της υπ’ αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26.06.2013 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ 1653/Β΄/04.07.2013).

1.13. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
με το υπ’ αριθ. 4342/01.11.13 έγγραφό της.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν.
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2.3. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την έγκριση του «Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 
−2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τρο−
ποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση 
της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Ε.Ε. για 
την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι:
3.1. Τροποποιούμε την αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 

1026/Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κα−
θεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός 
των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. 5719/3.06.2011 (ΦΕΚ 1145/Β/2011) και 
την αριθ. 2970/06.03.2012 (ΦΕΚ 645/Β/07.03.2012) όμοιες 
αποφάσεις, ώστε μεταξύ των άλλων να απλοποιηθούν 
ορισμένες διαδικασίες προκειμένου να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση του προγράμματος.

3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται 
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων χωρίς να προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 
1026/Β/2010) κοινή απόφασή μας περί καθεστώτων ενι−
σχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007 – 2013, (εφεξής ΚΥΑ 4985/21−6−2010) 
η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 5719/3.06.2011 
(ΦΕΚ 1145/Β/2011) και την αριθ. 2970/06.03.2012 (ΦΕΚ 
645/07.03.2012) όμοιες απόφαση ως εξής:

Άρθρο 1

1. Καταργείται η παράγραφος 2 του Άρθρου 10. 
2. Καταργείται η παράγραφος 3 του Άρθρου 11.
3. Αντικαθίσταται το Άρθρο 20 ως εξής:
«1. α) Η εξέταση των προσφυγών της παραγράφου 6 

του Άρθρου 19 της παρούσας γίνεται με ευθύνη της Ει−
δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. 
Για το σκοπό αυτό συστήνονται και συγκροτούνται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων μία ή περισσότερες Δευτεροβάθμιες Γνωμοδοτι−
κές Επιτροπές ανάλογα με το πλήθος των προσφυγών. 
β) Αντίστοιχες επιτροπές συστήνονται και συγκροτού−
νται με ίδια ή όμοια απόφαση και για τις περιπτώσεις 
άσκησης απλής διοικητικής προσφυγής επί των ατομι−
κών διοικητικών πράξεων που αφορούν στις εγκρίσεις/
προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α/99).

Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 
και το έργο τους.

Κάθε Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή απο−
τελείται από τρία μέλη τα οποία δύναται να είναι 
υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των 
Ειδικών Υπηρεσιών ή υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας μετά από πρόταση του φορέα 
στον οποίο ανήκουν.

Στις εν λόγω επιτροπές δύναται να υπάρχουν ειση−
γητές.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικό−
τητα με την παραλαβή του Πρακτικού της Δευτεροβάθ−

μιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποστέλλει τις ατομικές 
διοικητικές πράξεις σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτι−
κό ή αποστέλλει σχετική ενημερωτική επιστολή για το 
αποτέλεσμα της προσφυγής.»

4. Στο Άρθρο 21, παράγραφος 1, διαγράφεται η τε−
λευταία πρόταση.

5. Στο Άρθρο 23 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως 
εξής:

«1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το 
δικαιούχο το αργότερο εντός δεκαοκτώ μηνών (18) 
από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης 
πράξης. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται 
αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης 
πράξης.»

6. Στο Άρθρο 24, παράγραφος 2, αντικαθίσταται τα 
εδάφιαα) και β) ως εξής:

«α) Ενημερώνουν εγγράφως, το αργότερο εντός 8 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής από−
φασης έγκρισης πράξης, τους δικαιούχους για τους πε−
ριορισμούς και όρους της υποβολής αίτησης πληρωμής 
που απορρέουν από το άρθρο 23 και 26.

β) Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών, από την 
ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης 
πράξης, ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που 
αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.»

7. Στο Άρθρο 24, παράγραφος 2, το εδάφιο γ) δια−
γράφεται.

8. Στο Άρθρο 24, παράγραφος 4, αντικαθίσταται η 
εισαγωγική πρόταση και το α) εδάφιο ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο υποβολής αιτημάτων αποπληρωμής, 
για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων, οι Επιτροπές Παρακολούθησης πιστοποιούν 
την ολοκλήρωση εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Έχει γίνει παραλαβή για το σύνολο των επενδύσε−
ων του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την ατομική 
απόφαση έγκρισης πράξης ή έχει γίνει παραλαβή για 
το σύνολο των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου 
και μέρος των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου 
υλοποιήθηκαν κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης 
έγκρισης πράξης σε εφαρμογή της Υπουργικής Από−
φασης με αριθ. 2652/05.02.2013 (ΦΕΚ 281/Β΄/13.02.2013) 
ή έχει γίνει παραλαβή για μέρος των επενδύσεων του 
επενδυτικού σχεδίου, και σε κάθε περίπτωση οι επεν−
δύσεις που παρελήφθησαν προσαρμόζονται λειτουργι−
κά στις συνθήκες και δραστηριότητες της γεωργικής 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου και επίσης πληρούνται 
οι προϋποθέσεις ένταξης του Μέτρου 121. Επιπλέον 
για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα αποπληρωμής, 
εξετάζεται η σχετική τεκμηρίωση σε τεχνική έκθεση 
που υποβάλλεται μαζί με αυτό, υπογεγραμμένη από τον 
αρμόδιο συντάκτη και το δικαιούχο».

9. Στο Άρθρο 28, παράγραφος 1, διαγράφεται η τε−
λευταία πρόταση.

10. Στο Άρθρο 29, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για ουσιώδης παρεκκλίσεις ή /και μεταβολές από 

την ατομική απόφαση έγκρισης πράξης που επηρε−
άζουν τους όρους υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης 
στο πρόγραμμα,την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, 
τους στόχους και τη λειτουργικότητα των επενδυτικού 
σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του 
χρόνου υλοποίησης και εκτός των περιπτώσεων που 
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εμπίπτουν στο Άρθρο 24, παράγραφος 4, υποβάλλεται 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 24, αί−
τηση τροποποίησης μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοι−
κίας/έδρας. Ανάλογο αίτημα υποβάλλεται και για τις 
περιπτώσεις εισαγωγής νέας επένδυσης. Η αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης την εξετάζει και συντάσσει 
πόρισμα το οποίο αποστέλλει μαζί με την αίτηση στην 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα 
προκειμένου,εφόσον γίνει αποδεκτό, να εισηγηθεί την 
τροποποίηση της σχετικής απόφασης, διαφορετικά να 
αποστείλει σχετική ενημερωτική επιστολή για την απόρ−
ριψη της αίτησης τροποποίησης.

2. Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται απαραιτήτως 
από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμ−
μένη από το δικαιούχο και τον αρμόδιο συντάκτη.

3. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που συνεπάγο−
νται αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογι−
σμού του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για παράταση του χρόνου υλοποίησης της ατομικής 
απόφασης έγκρισης πράξης του άρθρου 21, υποβάλλεται 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 24 μέσω 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
αίτηση παράτασης πριν τη λήξη της προθεσμίας υλο−
ποίησης με σχετική τεκμηρίωση. Η εν λόγω παράταση 
εγκρίνεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη μετά 
από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής. Για την αίτηση παράτασης δεν 

απαιτείται υποβολή Τεχνικής Έκθεσης υπογεγραμμένης 
από τον επιβλέποντα συντάκτη. Η παράταση του χρό−
νου υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μετά την 31/12/2015 
εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στο ΠΑΑ.»

10. Στο Άρθρο 32, παράγραφος 3, εδάφιο β), το σημείο 
iii) β) διαγράφεται.

11. Το Άρθρο 38 – Τελικές Διατάξεις, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με αποφάσεις του να καθορίζει τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα της παρούσας.».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 
1026/Β΄/2010) Κοινή Απόφασή μας περί καθεστώτων ενι−
σχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007 – 2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 5719/3.06.2011 (ΦΕΚ 1145/Β΄/2011) και την αριθ. 
2970/06.03.2012 (ΦΕΚ 645/07.03.2012) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

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