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2 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας του Γυμνασίου 
του Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 98536 (1)
   Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης τροποποιήσε-

ων αποφάσεων υπαγωγής του άρθρου 123 του 

ν. 4887/2022.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος  - Ελλά-

δα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα το άρθρο 
123 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του 
ν. 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 162).

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45) και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Την υπ’ αρ. 26226/2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων 
στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολού-
θησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών 
νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4399/2016» 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  117), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 19 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022.

11. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

12. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της 
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγμα-
τοποίηση τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής των 
αναπτυξιακών ν. 4887/2022, ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 
και ν. 3299/2004 και για τη συμβολή του στην οικονομία 
της χώρας, δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
Σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης 
τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής

1. Συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης τροποποιήσεων 
αποφάσεων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 123 του 
ν. 4887/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του 
ν. 4965/2022.

2. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Στην επι-
τροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη, 
καθώς και γραμματείς που προέρχονται από τις υπηρε-
σίες της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022.

3. Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης τρο-
ποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής πραγματοποιείται 
από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17 του 
ν. 4887/2022, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 
δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε 
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κάθε αρμόδιο φορέα δύνανται να συγκροτούνται περισ-
σότερες της μιας επιτροπές.

4. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόε-
δρος και τα μέλη της που δύναται να προέρχονται από 
όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων της παρ. 3 
του άρθρου 17 του ν. 4887/2022, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και 
των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας 
Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών 
του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελε-
γκτών) του ν. 4887/2022.

Τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 
117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών) του 
ν. 4887/2022 δύναται να ορίζονται στις επιτροπές με 
αντικείμενο την παρ. 1i του άρθρου 2.

Για την επιλογή των μελών της επιτροπής από τον αρ-
μόδιο φορέα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 
λαμβάνεται υπόψη και η συνάφεια των αρμοδιοτήτων 
της επιτροπής με το αντικείμενο της θέσης του μέλους 
στον Φορέα αυτό. Στην περίπτωση κατανεμημένων αρ-
μοδιοτήτων στο φορέα εφαρμογής, το ένα (1) μέλος της 
επιτροπής προέρχεται από την αντίστοιχη οργανική μο-
νάδα του αντικειμένου της επιτροπής, όπως διακρίνεται 
στην περ. α του άρθρου 2.

5. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της 
επιτροπής δύναται να ορίζονται με την απόφαση Συ-
γκρότησης εκάστης επιτροπής και ειδικοί εισηγητές, 
οι οποίοι δεν είναι μέλη της και προέρχονται από τις 
Υπηρεσίες των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17 του 
ν. 4887/2022.

6. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να ενημερώνουν 
εγκαίρως αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα που 
επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση τους κατά την εξέταση 
συγκεκριμένης υπόθεσης.

Άρθρο 2
Έργο της επιτροπής αξιολόγησης 
τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής

1. Έργο της επιτροπής αξιολόγησης τροποποιήσεων 
αποφάσεων υπαγωγής αποτελεί η εξέταση:

i. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος, κα-
θώς και στους ν. 4399/2016 (Α’ 117), ν. 3908/2011 (Α’ 8) 
και ν. 3299/2004 (Α’ 261),

ii. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και
iii. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης 

υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων.
2α. Για την εξέταση των αιτημάτων τροποποιήσεων 

αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις δια-
τάξεις των ν. 4887/2022, ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 και 
ν. 3299/2004 ανατίθεται στον Πρόεδρο της επιτροπής 
το σχετικό αίτημα τροποποίησης, μέσω του αντίστοιχου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ν. 4887/2022 στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν) 
και στους ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 και ν. 3299/2004 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(Π.Σ.Κ.Ε.), εφόσον έχει αναπτυχθεί η σχετική εφαρμογή).

Το αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής δύναται να 
είναι:

- εισήγηση για μερική ή ολική αποδοχή του αιτήμα-
τος τροποποίησης προς την Υπηρεσία προκειμένου να 
εκδοθεί απόφαση τροποποίησης ή απόφασης έγκρισης 
της μεταβολής αυτής.

- εισήγηση για μη αποδοχή του αιτήματος τροποποί-
ησης προς την Υπηρεσία προκειμένου εκδοθεί αιτιολο-
γημένη απορριπτική απόφαση.

β. Για την εξέταση πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών 
ανατίθεται στον Πρόεδρο της επιτροπής το σχετικό πό-
ρισμα. Το αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής δύναται 
να είναι η εισήγηση επί των διαπιστώσεων/ευρημάτων 
του πορίσματος προς την Υπηρεσία προκειμένου να 
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 
και να εισαχθεί όπου κρίνεται αναγκαίο προς εξέταση 
στη Γνωμοδοτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 122 
του ν. 4887/2022.

Στην επιτροπή δύναται να ανατίθεται εκ νέου η περαι-
τέρω εξέταση του θέματος, μετά και την προσκόμιση 
νέων στοιχείων και τη διατύπωση απόψεων από τους 
φορείς των επενδύσεων.

γ. Για την εξέταση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων ανατί-
θεται στον Πρόεδρο της επιτροπής η εξέταση του σχετι-
κού φακέλου. Το αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής 
δύναται να είναι η εισήγηση στην Υπηρεσία επί των δια-
πιστώσεων/ευρημάτων που αφορούν σε παράβαση των 
υποχρεώσεων του φορέα προς την Υπηρεσία προκειμέ-
νου α) να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο ή/και β) να εισαχθεί όπου κρίνεται 
αναγκαίο προς εξέταση στη γνωμοδοτική επιτροπή σύμ-
φωνα με το άρθρο 122 του ν. 4887/2022.

Στην επιτροπή δύναται να ανατίθεται εκ νέου η περαι-
τέρω εξέταση του θέματος, μετά και την προσκόμιση 
νέων στοιχείων και τη διατύπωση απόψεων από τους 
φορείς των επενδύσεων.

3. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής αξι-
ολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής εξει-
δικεύεται και το έργο της που μπορεί να αφορά ένα ή 
και περισσότερα (i, ή και ii, ή και iii) εκ των αντικειμένων 
της παρ. 1.

Άρθρο 3
Κανονισμός Λειτουργίας

1. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει για τα θέμα-
τα προς εξέταση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων 
του άρθρου 2α της παρούσας.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής, η συχνότη-
τα και ο αριθμός των οποίων συναρτάται με το πλήθος 
των προς έλεγχο/εξέταση θεμάτων, τα οριζόμενα μέλη, 
διατυπώνουν τις απόψεις των επί αυτών. Η επιτροπή 
αποφασίζει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

3. Στο τέλος εκάστης συνεδρίασης συντάσσεται Πρα-
κτικό με υπογραφή όλων των μελών της επιτροπής. Στο 
Πρακτικό γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα του ελέγ-
χου/εξέταση των θεμάτων και καταγράφονται τυχόν 
επιφυλάξεις από τα μέλη της. Με ευθύνη του Προέδρου 
της επιτροπής, το αποτέλεσμα του έργου της επιτρο-
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πής υποβάλλεται στην Υπηρεσία είτε εντύπως είτε στο 
Πληροφοριακό Σύστημα (όπου αυτό είναι εφικτό) και 
ακολουθείται η περαιτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας 
από την Υπηρεσία.

Άρθρο 4
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην επιτροπή 
Αξιολόγησης που συστήνεται με την παρούσα απόφαση 
θα καθορισθεί με την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, που προ-
βλέπεται στην παρ. 16 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022. 
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής έχει εφαρ-
μογή, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 130 του 
ν. 4887/2022, η υπ’ αρ. 26226/03-03-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και Οικονομικών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 125510/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας του Γυμνασίου 

του Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ-

ΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α’ 2).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 «Αναδι-

άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 90 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (Α’ 169).

3. Τον ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, 
Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244), 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4713/2020 (Α’ 147).

4. Το άρθρο 4 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νο-
μικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των 
ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδι-
ότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 223).

5. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως:

α) τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 
(Α’ 18),

β) αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/
2013 (Α’ 107) και το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδι-

άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193),

γ) συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 90 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

δ) τροποποιήθηκε από το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254),

ε) τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 (Α’ 268),

στ) τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 
(Α’ 8) και

ζ) τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 118).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. Το π.δ. 81/2019 (Α’  119) περί μετονομασίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

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

9. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) περί σύστασης και κατάρ-
γησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

12. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) όμοια απόφαση 
και ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324) περί καθορισμού απαιτούμενων δι-
καιολογητικών... ΝΠΔΔ» , όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β’ 1584) όμοια από-
φαση και ισχύει.

14. Το υπ’ αρ. 24874/15-09-2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονί-
κης (υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ/ΚΠ 115295/Ν1/22-09-2022) με 
το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 167/13-09-2022 αίτημα 
τροποποίησης της άδειας λειτουργίας του Γυμνασίου του 
Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο.

15. Την υπό στοιχεία 040/2021/Φ.113/5α βεβαίωση 
του Αρχιεπισκόπου Καθολικών Κερκύρας, Ζακύνθου- Κε-
φαλληνίας και Τοποτηρητή του Αποστολικού Βικαριάτου 
Θεσσαλονίκης, Αλτουβά Γεωργίου, με τον ορισμό του 
νυν Ηγουμένου Αδελφού Νικολάου Πρίντεζη, του Ιωσήφ 
και της Ειρήνης, ως εκπρόσωπο της «Ιεράς Μονής των 
Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ», για τη 
λειτουργία του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛ-
ΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου 
ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑ-
ΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
ως ακολούθως:

Νόμιμος εκπρόσωπος στο ΥΠΑΙΘ για το Γυμνάσιο του 
ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», είναι ο Ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αδελφός Νικόλαος Πρίντεζης, του Ιωσήφ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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		2022-10-20T09:51:03+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




