
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3 Προσθήκη προσωνυμίας σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4 Αναστολή εφαρμογής απόφασης κατάργησης 
σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

6 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

7 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

8 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φο-
ρέα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ».

9 Αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγεί-
ου Λαγκάδας Χίου για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφαλμάτων στις υπό στοιχεία 94207/
Δ2/29-7-2021 και 94214/Δ2/29-7-2021 αποφά-
σεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 3791). 

11 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’  αρ. 87470/
19-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3503).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 70173/
Ν1/14.6.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2924).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   

Αριθμ. 101457/Ν1 (1)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων" και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) και του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων" (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
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σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’  109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 
(Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/ΙΑ/
18-11-2012 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324 
και Β’ 3057).

6. Την υπό στοιχεία Φ2Α/113021/Δ5/14-08-2013 
(Β’  139) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, η 
οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 59461/Ν1/
17-04-2018 (Β’ 1621), 148765/Ν1/25-9-2019 (Β’ 3713) 
υπουργικές αποφάσεις και 176651/Ν1/28-12-2020 
(Β’ 5884) υπουργική απόφαση.

7. Την από 22-6-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/47274/11-12-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β’ 8) απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της υπό στοιχεία Φ2Α/
113021/Δ5/14-08-2013 (Β’ 139) άδειας Ιδιωτικού Σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, η οποία 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 59461/Ν1/17-04-2018
(Β’ 1621), 148765/Ν1/25-9-2019 (Β’ 3713) υπουργικές 
αποφάσεις και υπό στοιχεία 176651/Ν1/28-12-2020 
(Β’ 5884) υπουργική απόφαση, από τη Μανίκα Αικατερί-
νη στην εταιρεία «Το Παραμύθι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία», για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28), είκοσι τεσσάρων (24) 
και είκοσι δύο (22) νηπίων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των 
νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60), κατό-
πιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Το Πα-
ραμύθι Ι.Κ.Ε».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Αρμενιστή 9, 
στην Πάτρα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων τη Μανίκα Αικατερίνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 101835/N1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-
γής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
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τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5, του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 
(Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτι-
κού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρό-
σωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως 
τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-
2013 (Β’ 1584) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο-
ρισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 2173/2016 (αρ. πρωτ. 993/6-10-2016) 
απόφαση του Δήμου Λέσβου.

8. Τις από 19-2-2019 και 22-7-2021 αιτήσεις της ενδια-
φερομένης για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/26799/14-7-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής ’’Με εντολή Υπουργού’ και ’’Με εντολή Υφυπουρ-
γού’’ στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην Κε-
φάλα Μαρία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονά-
δα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγη-
σης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.), για μία τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, 
μία (1) στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπί-
ων και δύο (2) στον πρώτο όροφο, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι επτά (27) νηπίων και μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
(20) νηπίων. Η συνολική δυναμικότητα του Ιδιωτικού Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου δεν δύναται να ξεπερνά να 
εξήντα (60) νήπια, σύμφωνα με τη διατύπωση γνώμης 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Κεφάλα Μαρία».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αγίας 
Ειρήνης 14, στην Μυτιλήνη. 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

  Ι 

    Αριθμ. Φ10/101618/Δ1 (3)
Προσθήκη προσωνυμίας σε σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το κεφ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» (Α’ 109).

4. 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).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 -
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/4114/17-06-2021 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

10. Το υπ’ αρ. 446/19-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

11. Την υπ’ αρ. 1/13-01-2021 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Σα-
γκρίου, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.

12. Την υπ’ αρ. 180/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/511/95700/B1/02-08-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2020-2021 και εφεξής στις παρακάτω σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Στο Δημοτικό Σχολείο Σαγκρίου προστίθεται η προ-

σωνυμία «Γεώργιος Ιωαν. Μαϊτός». 
Στο Νηπιαγωγείο Σαγκρίου προστίθεται η προσωνυμία 

«Γεώργιος Ιωαν. Μαϊτός».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2021

  Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

    Ι 

 Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/101560/Δ1 (4)
Αναστολή εφαρμογής απόφασης κατάργησης 

σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του 
ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών 
ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» (Α’ 147), 

β) του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

γ) της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. 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).

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

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την υπό στοιχεία 71338/Δ4/24-06-2011 απόφαση  
της Υφυπουργού Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» (Β’ 1573).

9. Την υπ’ αρ. 5093/29-07-2020 εισήγηση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

10. Την υπό στοιχεία Φ.2/3289/27-07-2020 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

11. Την υπ’ αρ. 56/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/510/95707/Β1/02-8-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

Αναστέλλουμε την εφαρμογή της  υπό στοιχεία 71338/
Δ4/24-06-2011 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, 
Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Υποβιβασμός, 
Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων» (Β’ 1573) για το σχολικό έτος 2021-2022 
κατά το μέρος που αφορά:

Στην κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κο-
ρινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2021

 Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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     Αριθμ. 101471/Ν1 (5)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβά-
σεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμί-
σεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» 
(Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’  109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 
(Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 απόφαση  
της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαι-
ροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) 
υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 20082/Ν1/22-2-2021 (Β’ 857) από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/26799/14-07-2021 απόφαση 
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β’ 8) απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμά-
των περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής.

9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 20082/Ν1/22-2-2021 
(Β’ 857) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου, ως προς τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλί-
ας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στο σω-
ματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο 
ΑΙΤΩΛΟΣ”» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες δι-
δασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι (20) και 
είκοσι ενός (21) νηπίων και για τέσσερις (4) αίθουσες 
διδασκαλίας στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας η μία 
(1) είκοσι τριών (23) νηπίων, η μία (1) είκοσι (20) νηπίων, 
η μία (1) δεκαοκτώ (18) νηπίων και η μία (1) δεκαεννέα 
(19) νηπίων. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των νηπίων 
δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60), κατόπιν υπεύ-
θυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΑΓΙΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Μ. Μπότσαρη 13, 
στα Βριλήσσια, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων τη Σκρεπετού Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2021

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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    Αριθμ. 101487/Ν1 (6)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’  109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012  κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 
(Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-2012 αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324 
και Β’ 3057).

6. Την υπό στοιχεία 125661/Δ5/10-09-2013 (Β’ 192) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των περί χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 102170/Ν1/
19-06-2017 όμοια απόφαση.

7. Την από 7-7-2021 αίτηση Χόντζογλου Αναστασίας 
για μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β’ 8) απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της υπό στοιχεία 125661/
Δ5/10-09-2013 (Β’ 192/2014) άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 102170/Ν1/19-06-2017 
(Β’ 2215) υπουργική απόφαση, από την Παπαστάμου 
Παναγιώτα στη Χόντζογλου Αναστασία, για μία (1) αί-
θουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
δύο (22) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο  - ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΙ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Σωκίων 21, στον 
Βύρωνα Αττικής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2021

 Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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     Αριθμ. 101826/Ν1 (7)

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1α, β και περ. 4) 

της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).

2. Την υπό στοιχεία 182374/Ν1/26-10-2017 (Β’ 3860) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου στο Εκκλη-
σιαστικό Ίδρυμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙ-
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 178213/Ν1/14-11-2019 (Β’ 4298) υπουργική 
απόφαση και τροποποιήθηκε και μεταβιβάστηκε με την  
υπό στοιχεία 34011/N1/24-3-2021 (Β’ 1313) υπουργική 
απόφαση.

3. Την  υπό στοιχεία 41501/Ν1/12-4-2021 (Β’ 1645) 
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των περί χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου στο Σωματείο «Φίλοι 
των Γραμμάτων “Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”», το οποίο 
λειτουργεί επί των οδών Υψηλάντου 8 και Μ. Μπότσαρη, 
στα Βριλήσσια.

4. Την υπό στοιχεία ΔΑ/26799/14-07-2021 απόφαση 
Αρνητικής Διατύπωσης Γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β’ 8) απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής.

6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπό στοιχεία 182374/Ν1/26-10-2017 
(Β’ 3860) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασί-
ου στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία 178213/Ν1/14-11-2019 (Β’ 4298) 
υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε και μεταβιβά-
στηκε με την υπό στοιχεία 34011/N1/24-3-2021 (Β’ 1313) 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2021

 Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

     Αριθμ. 100742/K1 (8)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φο-

ρέα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της παρ. Θ 
του άρθρου πρώτου.

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254), όπως η περ. δ’ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμί-
σεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συ-
νεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα» (Α’ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
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5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

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

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

11. Την υπό στοιχεία 113103/1-9-2020 αίτηση του φυ-
σικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» με τα συνημμένα δικαιολο-
γητικά.

12. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/4101/12-2- 2021 απόφαση, της υπ’  αρ. 
435/11-2-2021 συνεδρίασης.

13. Την υπ’ αρ. 88944/21-7-2021 δήλωση του αιτούντος 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοι-
χεία 113103/Κ1/1-9-2020 αίτηση, όπως έχει υποβληθεί 
και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 21100742, 
στο Ν.Π.Δ.Δ. πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» με δομή στη διεύθυνση 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με δυναμι-
κότητα 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση 
σε ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/
4101/12-2-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί 
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με 
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προ-
σαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2021

  Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 3203 (9)
Αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγεί-

ου Λαγκάδας Χίου για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 33 του 

ν. 4521/2018 (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 40 του 

ν. 4589/2019 (Α’ 13).
3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 204 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109).
5. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυ-
ντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340).

6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης».

7. Την υπό στοιχεία Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα 
Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

8. Την υπό στοιχεία Φ.7/51308/Δ1/10-05-2021 εγκύ-
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κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού 
του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχο-
λικό έτος 2021-2022 - Προγραμματισμός λειτουργίας 
Ολοήμερου Προγράμματος».

9. Το υπ’ αρ. 1635/11-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Α/θμιας Εκπ/σης Χίου με θέμα «Πρόταση για αναστολή 
λειτουργίας Σχολικής Μονάδας».

10. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις 
τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγεί-
ου Λαγκάδας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Χίου, για το 
σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 18 Αυγούστου 2021

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
 Στις υπό στοιχεία 94207/Δ2/29-7-2021 και 94214/Δ2/

29-7-2021 αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 3791), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

1. Στην υπό στοιχεία 94207/Δ2/29-7-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη σελίδα 
51523, στο 1ο περιεχόμενο και στο θέμα, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων…»,
στο ορθό: 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων…». 
2. Στην υπό στοιχεία 94214/Δ2/29-7-2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα 

51523 στο 2ο περιεχόμενο και στη σελίδα 51525 στο θέμα, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων…», 
στο ορθό: 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων…». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

   (11)
 Στην υπ’ αρ. 87470/Ν1/19-6-2021 απόφαση του Υφυ-

πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3503)

- στη σελίδα 47370, στην A’ στήλη, στον 7 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«2020-2021», 
στο ορθό: 
«2021-2022».
- στη σελίδα 47369, στη Β’στήλη, στον 22 στίχο εκ των 

κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Θεοδωρίδου», 
στο ορθό: 
«Θεολογίδου». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

    Ι 

(12)
 Στην υπό στοιχεία 70173/Ν1/14.6.2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2924), 
στη σελίδα 38422β, στη Β’στήλη, στον 2 στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«... είκοσι ενός (21) νηπίων», 
στο ορθό: «...δεκαεννέα (19) νηπίων».

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02040640609210012*

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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