
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών στο Δήμο Πηνειού της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαι-
νόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 
17-09-2020.

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

3 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

5 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

6 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. Α. 1223 (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών στο Δήμο Πηνειού της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) 

στις 17-09-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α΄114), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
ν. 2275/1994 (Α΄238), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνι-
ών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε 
μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την εί-
σπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄90), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α΄170), όπως 
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 7004/24-09-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΖΡ646ΜΤΛΒ-
ΒΦΠ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 17 Μαρτίου 2021 
ο Δήμος Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπει-
ών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν 
στις 17-09-2020.

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 17-03-2021 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στο Δήμο Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που λήγουν ή 
έληξαν από 17-09-2020 μέχρι και 17-03-2021. Έως την 
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσε-
ων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 17-03-2021 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17-09-2020 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ     

 Αριθμ. 132256/N1 (2)
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» 
(Α’222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 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 άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών 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 απόφα-
ση (756 Β’).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/149157/Δ5/14-10-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου (Β’ 632/2014), η οποία τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 112164/Ν1/31-8-2020 (Β’ 3827) υπουρ-
γική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση επα-
ναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «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 από-
φαση, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/149157/Δ5/
14-10-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου (Β’ 63/2014), η οποία τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 112164/Ν1/31-8-2020 
(Β’ 3827) υπουργική απόφαση, ως προς τη δυναμικότητα 
της αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) 
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
έξι (26) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - 
ΤΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΚΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Πρωτοπαπα-
δάκη 60, στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

    Αριθμ. 132337/Ν1 (3)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (147 Α’).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), και της 
παρ. 8 του άρθρου 74 του αυτού νόμου, και εν συνεχεία 
από τη διάταξη της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη 
της 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 πο-
σών 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 απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση.. και ΝΠΔΔ»(Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στο ιχεία Φ.2.ΓΑ/26345/Δ5/24-02-2014 
(Β’  560) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολεί-
ου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 60244/
Ν1/16-4-2019 (Β’ 1522) υπουργική απόφαση.

7. Την από 29-03-2019 αίτηση του νόμιμου εκπροσώ-
που της «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕ» για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 1ου Δημοτικού Σχολείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/26345/Δ5/
24-02-2014 απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Δημοτικού 
Σχολείου (Β’ 1560), η οποία τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 60244/Ν1/16-4-2019 (Β’ 1522) όμοιά της, ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυ-
ναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Δημοτικού Σχολείου για είκοσι δύο (22) αίθουσες 
διδασκαλίας, ως εξής: μία (1) δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας είκοσι πέντε 
(25) μαθητών στο ισόγειο, επτά (7) δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι πέντε 
(25) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων 
(24) μαθητών στον πρώτο όροφο, επτά (7) δυναμικό-
τητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι πέντε (25) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας εί-
κοσι τεσσάρων (24) μαθητών στον δεύτερο όροφο, μία 
(1) δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών στο τρίτο 
όροφο και μία (1) αίθουσα εργαστηρίου στο ισόγειο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «1ο Ιδιωτικό 
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Δημοτικό Σχολείο - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελαι-
ώνων 24, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Κορυφίδη Ιωάννη.

Η παρούσα ισχύει και για το σχολικό έτος 2019-2020, 
για το οποίο ο αριθμός των μαθητών της Α’ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου δεν μπορούσε να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις (24) μαθητές ανά τμήμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

     Αριθμ. 132363/Ν1 (4)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων 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 7 του 
π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), και της 
παρ. 8 του άρθρου 74 του αυτού νόμου, και εν συνεχεία 
από τη διάταξη της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη 
της 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 πο-

σών 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 απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία  151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ»(Β’ 3324), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία  Φ.2.ΓΑ/26342/Δ5/24-02-2014
(Β’ 560) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολεί-
ου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 121101/
Δ1/22-7-2016 (Β’ 2400), 59494/Ν1/17-4-2018 (Β’ 1481) και 
60272/Ν1/16-4-2019 (Β’ 1793) όμοιές της.

7. Την από 29-03-2019 αίτηση του νόμιμου εκπροσώ-
που της «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕ» για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 2ου Δημοτικού Σχολείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/26342/Δ5/
24-02-2014 (Β’ 1560) απόφαση χορήγησης άδειας του 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δη-
μοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία 121101/Δ1/22-7-2016 (Β’  2400), 59494/Ν1/
17-4-2018 (Β’ 1481) και 60272/Ν1/16-4-2019 (Β’ 1793) 
όμοιές της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκα-
λίας και τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού Σχολείου για επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, 
ως εξής: τέσσερις (4) δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) 
μαθητών και τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μα-
θητών, καθώς και μία (1) αίθουσα πληροφορικής κοινής 
χρήσης με το 1ο Δημοτικό Σχολείο, και δύο (2) αίθουσες 
εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «2ο Ιδιωτικό 
Δημοτικό Σχολείο - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελαι-
ώνων 24, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Κορυφίδη Ιωάννη.

Η παρούσα ισχύει και για το σχολικό έτος 2019-2020, 
για το οποίο ο αριθμός των μαθητών της Α’ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου δεν μπορούσε να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις (24) μαθητές ανά τμήμα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

     Αριθμ. 132265/N1 (5)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 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» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων 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 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 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ»(Β’ 3324), όπως τροποποιή-
θηκε 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» (1157 Β’).

7. Την υπ’ αρ. 6941/14-9-2012 απόφαση του Δήμου 
Πεντέλης.

8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 64635/Ν1/28-5-2020 αίτη-
ση των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 απόφαση 
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «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 από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΑΡθΑΛΙΤΗ και ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι ενός (21) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αγίου 
Γεωργίου 7, στην Π. Πεντέλη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Σοφία - Ξαν-
θίππη Βαρθαλίτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

     Αριθμ. 132275/N1 (6)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  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» 
(222 Α’), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
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4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… 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 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ακολούθως 
από τη διάταξη της παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη 
της 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 πο-
σών 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 απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση 
(Β’ 1584).

6. Την υπ’ αρ. 6017/02/27-3-2003 απόφαση της Νο-
μαρχίας Αθηνών.

7. Το υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ 53020/Ν1/30-03-2018 αί-
τημα της ενδιαφερόμενης.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03 -08 -2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

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

Xορηγούμε, από το σχολικό έτος 2020 - 2021, στην 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο 
ισόγειο, δυναμικότητας έντεκα (11) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο 
Νηπιαγωγείο - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αρτέ-
μιδος 35Α, στον Χολαργό. 

Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα σχολικά έτη 2018-
2019 και 2019-2020.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

     Αριθμ. 132384/Ν1 (7)
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 (244 Α’), όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν, 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» 
(Α’222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών 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 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών 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 με υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... 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. (Βρεφικών - 
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 100871/30-8-2017 απόφαση του Δήμου 
Ηρακλείου.

8. Την από 27-5-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για χο-
ρήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
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μάτων «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 από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
Μελά Ειρήνη άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο 
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας 
είκοσι επτά (27) νηπίων εκάστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Μελά Ειρήνη».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ευμα-
θίου 76 και Παπαπέτρου Γαβαλά, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

     Αριθμ. 132419/Ν1 (8)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 14).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 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 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 πο-
σών 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 απόφα-
ση (756 Β’).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/133160/Δ5/20-9-2013
(Β’ 284/12014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
80278/Ν1/17-5-2018 (Β’ 2067) όμοιά της.

7. Την από 13-3-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/3-8-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/133160/Δ5/
20-9-2013 (Β’ 284/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 80278/Ν1/17-5-2018 (Β’ 2067) όμοιά της, 
ως προς τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Χ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ O.E.» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο 
ισόγειο, μία δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων, μία 
δυναμικότητας είκοσι ενός (21) νηπίων και μία δυναμικό-
τητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων. Η συνολική δυναμικότητα 
του νηπιαγωγείου δεν δύναται να ξεπερνά τα εξήντα (60) 
νήπια, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «1ο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο -ΛΙ-
ΛΙΠΟΥΠΟΛΗ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Νηρηίδων 71, 
στο Παλαιό Φάληρο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Τυροβολά Χρήστο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ    
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*02044500810200008*

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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