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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 203503/Δ2/
23-12-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών
της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (Β΄4902).

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

5

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

6

Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

7

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

8

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Αρ. Φύλλου 4844

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 138803/Δ2
(1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 203503/Δ2/
23-12-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (Β΄4902).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193).
2. Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές
διατάξεις» (Α΄118).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
6. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
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πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
(Β΄3298).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
8. Την υπ΄ αρ. 44/10-09-2020 (Ανακοινοποίηση στο
ορθό 06-10-2020) πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/495/129373/Β1/28-09-2020 (Α΄143) εισήγηση
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 203503/Δ2/23-12-2019 υπουργική
απόφαση (Β΄4902) με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου» συμπληρώνεται ως εξής:
Στη δεύτερη στήλη της σελίδας 55983 του ανωτέρω
ΦΕΚ, μετά την περίπτωση «στ) άλλες επιρρηματικές σχέσεις (ποσό, αναφορά, κ.λπ.)» της παρ. «3. Προσδοκώμενα
αποτελέσματα», προστίθεται η φράση «-να γνωρίζουν
τον πλάγιο λόγο».
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό
έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 138559/N1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τον
ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθε-
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τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπ΄αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε από την
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (ΒρεφικώνΠαιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄1157).
7. Την υπ΄ αρ. 5008/1-7-2009 απόφαση της Νομαρχίας
Αθηνών.
8. Την από 26-5-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 θετική γνώμη
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στον Λαμπρόπουλο Παναγιώτη άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο όροφο,
δυναμικότητας είκοσι επτά (27) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-«Φεγγαρόστρατα».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 29, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Αριθμ. 139028/N1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 74
του ν. 4589/2019 (Α΄13).
4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/62615/Δ5/23-4-2014
(Β΄1122) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
7. Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/
13-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ.
(Βρεφικών - Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄1157).
8. Την από 28-5-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
9. Την υπ΄αρ. 10521/12/28-6-2013 απόφαση του Δήμου Αιγάλεω χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ.
10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 θετική γνώμη
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
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του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/62615/Δ5/
23-4-2014 (Β΄1122) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των αιθουσών, τη δυναμικότητα των νηπίων και τη συστέγαση, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου
με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο
όροφο, δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Χίου 4 στο
Περιστέρι Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 139050/N1
(4)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 74
του ν. 4589/2019 (Α΄13).
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4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄1584).
6. Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ.22/οικ.11828/293
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
7. Την από 27-5-2019 αίτηση της ΓΟΝΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ,
νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «DAISY΄S NURSERY
SCHOOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας
λειτουργίας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
με ΜΦΠΑΔ.
8. Την υπ΄αρ. 16143/18-8-2020 απόφαση του Δήμου
Ωρωπού χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στην εταιρεία «DAISY΄S NURSERY
SCHOOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό
Ρήγα Φεραίου 35 στο Καπανδρίτι.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/34396/22-9-2020 θετική γνώμη
του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εταιρεία «DAISY΄S NURSERY SCHOOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»,
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣυστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για μια (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι
οχτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι: « Ιδιωτικό
Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-DAISY΄S N. S. M.IKE».
Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ρήγα Φεραίου 35 στο Καπανδρίτι Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. την ΓΟΝΤΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Τεύχος B’ 4844/04.11.2020

Αριθμ. 138646/Ν1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τον
ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/48017/Δ5/31-03-2014
(Β΄888) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 139679/Δ1/08-09-2015 (Β΄1984) και 121103/Δ1/
22-07-2016 (Β΄2400) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 83132/Ν1/30-6-2020 αίτημα του ενδιαφερόμενου για τροποποίηση της άδειας
του ιδιωτικού δημοτικού σχολείου.
8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/48017/Δ 5/
31-03-2014 (Β΄888) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό
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στοιχεία 139679/Δ1/08-09-2015 (Β΄1984) και 121103/
Δ1/22-07-2016 (Β΄2400) υπουργικές αποφάσεις, ως προς
τον νόμιμο εκπρόσωπο ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην «Ιερά
Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των
Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δεκαεννέα (19) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών έκαστη και τέσσερις
(4) αίθουσες εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του δημοτικού σχολείου είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ-ΔΕΛΑΣΑΛ».
Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί στην οδό Κυβέλης
19 στον Άλιμο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Καπέλλα Μάριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 138549/Ν1
(6)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), με τον ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
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(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-2012 υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός
απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄3324 και
Β΄3057).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186378/Δ5/5-12-2013
(Β΄398) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 94548/Ν1/07-06-2017
(Β΄2092) υπουργική απόφαση.
7. Την από 20-7-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, η
οποία χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186378/
Δ5/5-12-2013 (Β΄398/2014) υπουργική απόφαση
και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 94548/Ν1/
07-06-2017 (Β΄2092) όμοιά της, από την εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ,
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Ηρακλή 90,
στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 138580/Ν1
(7)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄147).
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2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄1157).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/197385/Δ5/23-12-2013
(Β΄403) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 100545/Ν1/18-6-2018 (Β΄2810)
όμοιά της.
8. Την από 3-2-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11-9-2020 θετική γνώμη
του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/197385/Δ5/
23-12-2013 υπουργική απόφαση (Β΄403/2014) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 100545/Ν1/18-6-2018 όμοιά
της (Β΄2810), ως προς τον αριθμό των αιθουσών και τη
δυναμικότητα, ως ακολούθως:
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Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΦΟΥΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Ο.Ε.»
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣυστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες
διδασκαλίας, ως εξής: μία (1) στο ισόγειο, δυναμικότητας
δεκατεσσάρων (14) νηπίων, και δύο (2) στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο-Τα Κυκλάμινα».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Λέρου 11,
στο Κερατσίνι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ηλία Παπαμίχο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 138585/Ν1
(8)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τον
ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
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(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄1157).
7. Την υπ΄ αρ. 47213/11-4-2017 απόφαση του Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης.
8. Την από 12-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11-09-2020 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).
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11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου
με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας δέκα τεσσάρων (14) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 8, στο Ελληνικό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02048440411200008*

