
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2/21379/0094/04.04.2001 από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 448), όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 136208/Η2/2015 
(Β΄ 2034) υπουργική απόφαση Οργάνωση Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης 
του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 
Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό Απολυτήριο.

3 6η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄  1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-
σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 130478 ΕΞ 2019 (1)
   Τροποποίηση της 2/21379/0094/04.04.2001 από-

φασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέ-

δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 448), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 76), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 211 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-

φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,

ε) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 1199/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και 
άλλων συναφών διατάξεων» (Α΄ 237), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 340/18.07.2019/18.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την αριθ. 2/21379/0094/04.04.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός αρμο-
διοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων» (Β΄ 448), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθ. 2/51035/0094/11.10.2002 
(Β΄ 1327), 2/74109/0094/03.01.2003 (Β΄ 15), 2/66933/ 
0094/28.11/2003 (Β΄ 1796) και 2/24892/0094/26.04.2011 
(Β΄ 1069), όμοιες.

4. Την αριθ. 2/87922/0094/17.01.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
καθορισμού ειδικού επιτοκίου καταθέσεων σε νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα στον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπλη-
ρωτή αυτού» (Β΄ 43).

5. Το από 12.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από τη Γραμματεία του Υφυπουργού Οικονομικών, 
Θεόδωρου Σκυλακάκη.

6. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 2/21379/0094/04.04.2001 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 448), όπως 
ισχύει, ως εξής:

I. Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο του διατακτικού 
αυτής, ως εξής:

«Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του 
Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΙΙ. Αντικαθιστούμε την παρ. Α του διατακτικού αυτής, 
ως εξής:

«Α1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Δι-

οικητικού Συμβουλίου, την Ημερήσια Διάταξη των προς 
συζήτηση θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει 
το χρόνο και τον τόπο των συνεδριάσεων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

β) Σε ό,τι αφορά στον δεσμευμένο τομέα, όπως αυ-
τός οριοθετείται από τον Κανονισμό του Ταμείου κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011, εποπτεύει και 
ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που παρέ-
χονται σ’ αυτόν από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

γ) Υπογράφει τα υποβαλλόμενα ερωτήματα της Δι-
οίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκρίνει 
ή αποδέχεται πρακτικά ή γνωμοδοτήσεις αυτού.

δ) Απευθύνει ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμ-
βούλιο του Ταμείου για θέματα απόσπασης ή μετάταξης 
υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

ε) Ορίζει εκπρόσωπο του Ταμείου με τον αναπληρωτή 
του για να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές 
και έκτακτες) των Τραπεζών, Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. 
των οποίων το Ταμείο είναι μέτοχος και να ενημερώνει 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στην πρώτη μετά 
τον ορισμό συνεδρίασή του.

στ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψή-
φου στρατηγικά και αναπτυξιακά θέματα, τη λήψη μέτρων 
αναγκαίων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών 
και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ταμείου, σε ό,τι 
αφορά τις δραστηριότητες του δεσμευμένου τομέα καθώς 
και την τοποθέτηση και μετακίνηση, σύμφωνα με το νόμο, 
των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και όλων 
των λοιπών, κατώτερων κατά βαθμό, υπαλλήλων του Τα-
μείου στις Διευθύνσεις της υποπαραγράφου (η).

ζ) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
από τον Υπαλληλικό Κώδικα ή άλλες διατάξεις ως αρμο-
διότητες των Προέδρων των συλλογικών οργάνων διοί-
κησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σε 
ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του δεσμευμένου τομέα 
και αξιολογεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
της υποπαραγράφου (η) κατωτέρω ως Β΄ αξιολογητής.

η) Εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το Τμήμα 
Γραμματείας Δ.Σ. και Δημοσίων Σχέσεων, τις Περιφερει-
ακές Υπηρεσίες καθώς και τις κάτωθι Διευθύνσεις και 
Τμήματα:

i) την Διεύθυνση Δ1 - Διοικητικού
ii) την Διεύθυνση Δ3 - Χρηματικών Παρακαταθηκών
iii) της Διεύθυνσης Δ4 - Ειδικών Παρακαταθηκών
iv) την Διεύθυνση Δ7 - Δανείων ΤΝ και ΠΑ και Νομικών 

Προσώπων και Επιχειρήσεων
v) την Διεύθυνση Δ8 - Απαλλοτριώσεων
vi) το Τμήμα Εκμίσθωσης Θυρίδων και Εποπτεία δια-

χείρισης αυτούσιων παρακαταθηκών της Διεύθυνσης 
Δ10 - Ταμειακή.

vii) το Τμήμα Προγραμματισμού Παρακαταθηκών και 
Λοιπών Καταθέσεων της Διεύθυνσης Δ14 - Πληροφο-
ρικής.

viii) την Διεύθυνση Δ15 - Τεχνικών Υπηρεσιών και
ix) την Διεύθυνση Δ16 - Επιθεώρησης
Α2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου:
α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

θέματα αρμοδιότητας του κλάδου εμπορικών δρα-
στηριοτήτων, όπως αυτός οριοθετείται από τον Κανο-
νισμό του Ταμείου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του 
ν. 3965/2011, καθώς επίσης εισηγείται στον Πρόεδρο 
και θέματα αρμοδιότητας του κλάδου εμπορικών δρα-
στηριοτήτων, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στην 
Ημερήσια Διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Σε ό,τι αφορά στον κλάδο εμπορικών δραστηριο-
τήτων, όπως αυτός οριοθετείται από τον Κανονισμό του 
Ταμείου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011, 
εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες 
που παρέχονται σ’ αυτόν από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα 
ψήφου στρατηγικά και αναπτυξιακά θέματα, τη λήψη 
μέτρων αναγκαίων για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Υπηρεσιών και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 
Ταμείου, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του κλάδου 
εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την τοποθέτηση 
και μετακίνηση, σύμφωνα με το νόμο, των Προϊσταμέ-
νων Διευθύνσεων και Τμημάτων και όλους των λοιπών, 
κατώτερων κατά βαθμό, υπαλλήλων του Ταμείου στις 
Διευθύνσεις της υποπαραγράφου (ε).

δ) Αξιολογεί τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της 
υποπαραγράφου (ε) κατωτέρω ως Β΄ αξιολογητής.

ε) Εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις κάτωθι 
Διευθύνσεις:

i) την Διεύθυνση Δ2 - Οικονομικών Υπηρεσιών
ii) την Διεύθυνση Δ5 - Δανείων Στεγαστικών και Ειδι-

κών κατηγοριών
iii) την Διεύθυνση Δ6 - Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγα-

στικών και Ειδικών Κατηγοριών
iv) την Διεύθυνση Δ9 - Καταθέσεων και Διαχείρισης 

Κεφαλαίων Ν.Π. και Π.Α. και λοιπών Ν.Π.
v) την Διεύθυνση Δ10 - Ταμειακή, με την επιφύλαξη 

του σημείου vi της περ. η της παραγράφου Α1 ανωτέρω.
vi) την Διεύθυνση Δ11 - Λογιστηρίου.
vii) την Διεύθυνση Δ12 - Οργάνωσης Προγραμματι-

σμού και Μελετών
viii) την Διεύθυνση Δ13 - Είσπραξης Εσόδων και Διοι-

κητικής Εκτέλεσης και
ix) την Διεύθυνση Δ14 - Πληροφορικής, με την επι-

φύλαξη του σημείου vii της περ. η της παραγράφου Α1 
ανωτέρω.

στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε απα-
ραίτητο θέμα, σχετικό με την υλοποίηση της απόσχισης 
και την εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτή-
των του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 
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ανώνυμη εταιρεία του ν.  3965/2011, προκειμένου η 
σχετική απόφαση να υποβληθεί στον Υπουργό Οικονο-
μικών προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στο άρθρο 3 του ν. 3965/2011

ζ. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου».

III. Καταργούμε τις παραγράφους Γ και Δ του διατα-
κτικού αυτής.

IV. Καταργούμε την αριθ. 2/87922/0094/17.01.2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιότητας καθορισμού ειδικού επιτοκίου καταθέσεων 
σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα στον Πρόεδρο ή το νόμιμο 
αναπληρωτή αυτού». (Β΄ 43).

V. Οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύ-
θυνσης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και την κατάρ-
γηση της θέσης του Αντιπροέδρου δυνάμει της διά-
ταξης του άρθρου 102 του ν. 4389/2016, ισχύουν ως 
έχουν.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 180454/Η2 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 136208/Η2/2015 

(Β΄ 2034) υπουργική απόφαση Οργάνωση Εκπαι-

δευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης 

του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3025/2002 (Α΄ 148) 

«Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρω-
παϊκών Σχολείων».

2. Τις διατάξεις του ν. 3376/2005 (Α΄ 912) «Ίδρυση Σχο-
λείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 31 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Την αριθμ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) 
απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων».

7. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 (Β΄ 3009) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

8. Την αρ. ΑΣ28/89010/Ζ2/7-7-2008 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1407) «Επέκταση λειτουργίας Σχολείου Ευ-
ρωπαϊκής Παιδείας».

9. Την παραγρ. 14 του άρθρου 4 της αριθ. 136208/
Η2/2015 (Β΄  2034) υπουργική απόφαση «Οργάνωση 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης 
του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου - 
Ευρωπαϊκό Απολυτήριο».

10. Τις διατάξεις για την εφαρμογή των Κανονισμών για 
το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο (Ref.: 2015-05-D-12-en-13), 
όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευ-
ρωπαϊκών Σχολείων.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με το αριθ. Φ.1/Γ/407/128332/
Β1/16-8-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού 
και ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Η παραγρ. 14 του άρθρου 4 της αριθ. 136208/Η2/2015 
(Β΄ 2034) υπουργικής απόφασης «Οργάνωση Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτε-
ροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του 
Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό 
Απολυτήριο» αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο εκδίδεται άπαξ και 
απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει στις 
καθορισμένες εξετάσεις. Υπογράφεται από το Γενικό 
Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος εκ-
προσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο, φέρει τη σφραγί-
δα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τυπώνεται σε χαρτί 
ασφαλείας. Συντάσσεται στη γλώσσα L1 του Γλωσσικού 
Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. 
Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 
ενεργώντας εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου, 
εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού. 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν έκδοση του 
Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου τους και σε άλλη γλώσσα 
κράτους-μέλους, η οποία θα εκδίδεται από συγκεκριμέ-
νη ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος των Ευρω-
παϊκών σχολείων. Η έκδοση αυτή θα είναι σύμφωνα με 
τους εκάστοτε κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων 
για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Η εφαρμογή των ανωτέ-
ρω θα ισχύσει και για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις 
του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου κατά το σχολικό έτος 
2018-2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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    Αριθμ. 180405 /Ζ1 (3)
6η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 

(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-

σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-

των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του 

ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης....και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την αριθμ. 6632/Υ1/20-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

8. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφα-
ση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονι-
κής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 
(Α΄ 13)» (Β΄ 774).

9. Την αριθμ 52425/Ζ1/04-04-2019 υπουργική απόφα-
ση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).

10. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφα-
ση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τρο-
ποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής 
απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄  1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση 
της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄  1217) υπουργικής 

απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 «3η Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄  1217) υπουργικής απόφασης 
περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/
Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217)υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολι-
κής Ψυχολογίας» (Β΄ 2743) και 125519/Ζ1/ 6-8-2019 «5η 
Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας 
(Β΄ 3260) όμοιες και ισχύει.

11. Την αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-
ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδα-
κτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα 
αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Δια-
πίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας».

12. Το αριθμ. 14/8-10-2019 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

13. Την αριθμ. Φ.1/Γ/528/165938/Β1/23-10-2019 ει-
σήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δε-
δομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργι-
κή απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τρο-
ποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής 
απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 
80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/
Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπί-
στωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικεί-
μενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) και 82365/Ζ1/23.5.2019 
«3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄  1217) 
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υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217)υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 2743) και 125519/Ζ1/ 
6-8-2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας (Β΄ 3260) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλου-
θα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΥΠΡΟΥ

Επιστήμες της Αγωγής: 
Ειδική (Ενιαία)

Εκπαίδευση
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιστήμες της Αγωγής: 
Εκπαίδευση, Κοινωνία 

και Παιδαγωγική/
Κατεύθυνση «Σπουδές 

για την αναπηρία»

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF 
SOUTH WALES

MASTER OF 
ARTS IN MUSIC 

THERAPY

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   
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*02042792511190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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