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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 1617/1670 (1)

  Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ.1 περ.β΄ και στ΄ του άρθρου 20 

του Π.Δ. 51/91 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν 
για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρε−
σιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στους Διευθυντές, των κατά άρθρο 2 
του Π.Δ. 351/1991 Γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρα−

τίας, πέραν των αρμοδιοτήτων τους, την αρμοδιότητα 
υπογραφής αποφάσεων συγκρότησης συνεργείου υπε−
ρωριακής απασχόλησης κατά την έννοια του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.6.2001 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 915).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 35563/Β. 1213 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά 

δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτω−
χευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση του 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε−
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 
του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο−
μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
Μνημονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α΄40)

β. της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, 
όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγρά−
φου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 
4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103) 

γ. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας ...» (Α΄ 213) και του π.δ. 189/ 
2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» ( Α΄ 276)
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38356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98/Α΄)

2. την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλι−
στικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη Συνε−
δρίαση 46/27.7.2012 «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και 
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (Β΄ 2208)

3. την απόφαση της Επιτροπής των Μέτρων Εξυγίαν−
σης της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη Συνεδρίαση 
4/27.7.2012 «Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ 
στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που 
μεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο 
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε»» (Β΄ 2209)

4. το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του 
άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται 
προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυ−
μα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του 
ν.3746/2009

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ανώτατο όριο ύψους αποζημίωσης ανά 
δικαιούχο από απαίτηση βάσει του άρθρου 154 γ του 
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) ποσοστό 50% 
επί της νόμιμης αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F

    Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (3)
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα−
στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύει και ιδίως το 
άρθρο 14 παρ. 3 αυτού.

2. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).

3. Το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α΄ 79) και ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού,

4. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), και 
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168/16.06.1989), 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154/10.07.1996), 
134/2005 (Α΄ 193/02.08.2005), 54/2006 (Α΄ 58/17.03.2006), 
σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (Α΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
 (Α΄ 85/17.03.2004).

6. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213/07.10.2009), 189/2009 
(Α΄ 221/05.11.2009), 24/2010 (Α΄ 56/15.04.2010), 86/2012 
(Α΄ 141/21.06.2012), 87/2012 (Α΄ 142/22.06.2012) και 90/2012 
(Α΄144/05.07.2012) καθώς και την απόφαση του Πρωθυ−
πουργού 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234/7.10.2009).

7. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101/09.07.2012), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 15378/19.07.2012 
(Β΄ 2166/19.07.2012) και την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/09.07.2012 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄2105/09.07.2012).

8. Την από 04.06.2012 υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη−
μάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα 
και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/04.06.2009).

9. Την υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.18513/20.9.2010 υπουργι−
κή απόφαση «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις» (Β΄ 1557/22.09.2010).

10. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 υπουρ−
γική απόφαση «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» 
(Β΄ 97/31.01.2012).

11. Την υπ’ αριθμ. 36720/25.08.2010 υπουργική απόφα−
ση «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φω−
τοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και 
οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς» 
(ΑΑΠ 376/25.08.2010).

12. Την υπ’ αριθμ. 40158/25.8.2010 υπουργική απόφαση 
“Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολ−
ταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα 
και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές” (Β΄ 1556/22.9.2010) 
και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 3 αυτής.

13. Την από 28.02.2011 υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, 
οικόπεδα και κτίρια» (Β΄ 583/14.04.2011).

14. Την υπ’ αριθμ. οικ.52911/28.11.2011 “Τροποποίηση της 
παρ. 1, του άρθρου 6, της υπ’ αριθμ. 9154/28−2−11 από−
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη−
μάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια» (ΦΕΚ Β΄ 583)” 
(B’ 14/11.01.2012).

15. Την υπ’ αριθμ. οικ.3137/191/Φ.15/21.3.2012 “Αντι−
στοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βι−
οτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2795
16 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης 

ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ 
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τικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011. ...................................................................... 6

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος HEALIP ......................................................................... 7

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος GAMBROSOL (10 L), GAMBROSOL (10 
Μ) & GAMBROSOL (10H)........................................................... 8

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος LEVOCARNIL ..................................................................... 9

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ−
όντος NUMETA G13%E, NUMETA G16%E, NUMETA 
G19%E ...................................................................................................... 10

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος WILATE 500, WILATE 1000. .................................. 11

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος LECARTINOL. .................................................................... 12

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος SINARTROL. ............................................................. 13

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος ZACORIST. .......................................................................... 14

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν KLORSEPT 17. ................................................................. 15

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν KLORKLEEN. .................................................................... 16

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν KLORSEPT 87. ................................................................ 17

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν KLORSEPT 25. ................................................................. 18

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν KLORSEPT GRANULES 500 GR. ...................... 19   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41403/Β΄ 1563 (1)
 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά 

δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτω−
χευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικών ιδρυμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε−
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 
του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο−
μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
Μνημονίου συνεννόησης του ν 4046/2012» (Α΄40).

β. Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012, 
όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγρά−
φου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 
4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103).

γ. του π.δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε « Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...» (Α΄ 213 ) και του π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (Α΄ 276).
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δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
98Α΄).

2. Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του 
άρθρου 154γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται 
προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυ−
μα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του 
ν. 3746/2009.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν 3746/2009, η προνομι−
ακή ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του 
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) υπόκειται σε 
ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται 
στο 50% επί της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α 
του ν. 3746/2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
 (2)

   Επιβολή πολλαπλών τελών για
τελωνειακή παράβαση στον HALIL AZIROVIK.

  Με την υπ’ αριθ. 23/2007/2012 Καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης κα−
ταλογίσθηκαν στον HALIL AZIROVIK, πρώην κάτοικο 
Θεσ/νίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη 
ύψους τριών εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εν−
νιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(3.039.967,32 ευρώ).

Ο ανωτέρω HALIL AZIROVIK κηρύχθηκε με την ανωτέ−
ρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας α) 245 
χαρτοκιβωτίων, που περιέχουν συνολικά 12.242 κούτες 
των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα 
μάρκας MARLBORO LIGHTS και β) 564 χαρτοκιβωτίων 
που περιέχουν συνολικά 28.195 κούτες των 10 πακέτων 
των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO 
σκληρά, έμφορτων στο με αριθ. KKFU 7291710 εμπο−
ρευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλα−
πλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του 
ν.2960/01 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

   Ο Προϊστάμενος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 115291/ΙΑ (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/2008 

(ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 45 του 
ν. 3848/2010 και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 
Α΄) και ισχύουν.

2. Τα στοιχεία α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) από−
φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για 
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), που έχουν λάβει άδεια 
ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 29416/ΙΑ/19−
3−2012 (ΦΕΚ 1030 Β΄).

4. Την υπ’ αρ. 119959/Η/20−10−2011 (ΦΕΚ 2351 Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Συγχώνευση δια απορροφήσε−
ως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνι−
κό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης 
(Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ), «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), και «Εθνικός Οργανισμός Πιστο−
ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 147726/Η/23−12−2011 (ΦΕΚ 2957 Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. 74135/ΙΑ/2−7−2012 (ΦΕΚ 2103 Β΄) άδεια 
ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

6. Τη με αριθμό 146931/ΙΑ/22−12−2011 αίτηση της ετε−
ρόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ», με 
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, σχετικά με χο−
ρήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης.

7. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. 
Α/ 18214/24−09−2012 απόφαση της με αρ. 34/24−09−2012 
συνεδρίασής του.

8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια−
κής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας στην ετερόρρυθμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» με έδρα την Παλλήνη 
Αττικής, σύμφωνα με τη γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε 
στη με αρ. πρωτ. Α/18214/24−09−2012 απόφαση της με 
αρ. 34/24−09−2012 συνεδρίασής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ




