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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ25α/163580/Δ4 (1)
Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμ-

βούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη 

Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 

2019-2020. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (A΄ 193) «Αναδιάρ-

θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τροποποιήθηκε 
με τις παρ. 1α) και 1β) του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 
78) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 4459/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρ-
θρο 70 (παρ. 6 και 7) περί άσκησης καθηκόντων των 
αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 σε μονάδες επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και το άρθρο 89 και ιδίως την 
παρ. 5 (περ. β), περί ορισμού εναλλακτικής ενισχυτικής 
διδασκαλίας και τις παρ.6 και 7, με τις οποίες συμπληρώ-
θηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 
21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ 
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν.

5. Την  142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ΄Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυ-
χολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης».

6. Την Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (ΥΟΔΔ 612) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση 
Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτα-
σης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση»», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.

7. Την Φ25α/202088/Δ4/22-11-2018 (Β΄ 5343) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και 
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Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό 
Έτος 2018-2019».

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

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

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».

12. Την 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

13. Το ν. 4314/2014 «Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

14. Την 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Αντικα-
τάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”».

15. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) 
και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

16. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.  4354/2015
(Α΄ 176) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρε-
σίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Τομέα Παιδείας.

17. Την 47903/ΕΥΘΥ/495/09-05-2016 (Β΄ 1406) κοινή 
υπουργική απόφαση περί Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]».

18. Τη με αριθμ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-
Ψ31) Πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

19. Την 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) 
απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» στο 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με MIS 5010706, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού 
του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών 
Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το Σχολικό Έτος 2019-2020».

21. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/444/141316/Β1/12-09-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα 
ΕΠΑ.Λ. Αρμοδιότητες και καθήκοντα

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 
5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθη-
γητή».

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινο-
τόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/-
τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με 
στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών 
στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη 
σχολική κοινότητα.

2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβού-
λου Καθηγητή» είναι:

- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων 
μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό 
περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαι-
δευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι 
συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και 
απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών.

- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη 
γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί-
ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που 
υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους 
επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται 
στην οικεία σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Εφαρμογή

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/
της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτεί-
ται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη 
σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον 
θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.
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2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απα-
σχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος 
"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", ώστε να δύναται να αντα-
ποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε 
τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές 
αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαί-
σιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζε-
ται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση 
καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για 
ενημέρωση.

3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαί-
δευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια 
του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, 
καθώς και των τμημάτων Α΄ τάξης της οικείας σχολικής 
μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επί-
σης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, 
στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 
του σχολείου.

4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α΄ τάξης ανατίθεται από τον 
συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», 
ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβου-
λος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε 
(5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατα-
νομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές», 
ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»: 
(α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση 
Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική 
μονάδα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές 
τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκει-
ας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι 
συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε 
χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν 
ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο 
«Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη μαθητή/-
τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το 
τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσε-
ται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις 
πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που 
διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντη-
ση, ενημερώνει το/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και 
ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και 
το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της 
ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέρο-
ντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολα-
βεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο 
της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων 
του/της μαθητή/-τριας. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε 
καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχο-
λόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των 
ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των 
«Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή 
το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώ-

νουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν 
τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Άρθρο 3
1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τα-

κτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των 
οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που 
έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/
τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 
Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της 
δράσης και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και 
έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθη-
γητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μο-
νάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών 
και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες 
εκπαιδευτικούς.

2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει 
για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμ-
βουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις 
αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης 
προβλημάτων και βελτίωσής της. Κάθε «Σύμβουλος-Κα-
θηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την κατα-
θέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική 
μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-
τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι 
καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυ-
μοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην 
είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2019

Η Υπουργός Η Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. 162552/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄), και της 
παρ. 8 του άρθρου 74 του αυτού νόμου.

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

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

6. Την Φ.2.ΓΒ/127480/Δ5/8-8-2014 (2256 Β΄/19-08-2014) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Δημο-
τικού Σχολείου στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

7. Την από 30-3-2018 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγω-
γείου.

8. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ. Β΄/
25-7-2019).

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

Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΒ/127480/Δ5/8-8-2014 (2256 
Β΄/19-08-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δη-
μοτικού Σχολείου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου για δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας, οι 
τέσσερις (4) δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών, 
οι τέσσερις (4) δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών, 
οι τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, οι 
δύο (2) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, 
η μία (1) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών και η 
μία (1) δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο αριθμός των μα-
θητών που εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 

(24) μαθητές ανά τμήμα. Ο αριθμός αυτός θα εφαρμο-
στεί σταδιακά και για τα τμήματα των υπολοίπων τάξεων 
κατά τα επόμενα σχολικά έτη, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, εφόσον βέβαια το επιτρέπει η χωρητικότητα 
της εκάστοτε αίθουσας διδασκαλίας.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΤΟΡΕΜΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί επί της οδού Πραξι-
τέλους 66-70, στον Πειραιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Δημητρέλλο 
Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. 162738/N1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις», του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
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5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

6. Την Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β΄/
4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋπο-
θέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. 
(Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μο-
νάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

7. Την Φ2ΓΑ/36274/Δ5/12-3-2014, (ΦΕΚ 711/Β΄/
20-3-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ο.Ε.».

8. Τις με αριθμ. 31269/Ν1/27-2-2019 και 151222/
Ν1/30-9-2019 αιτήσεις του ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας, για τροποποίηση άδειας 
λειτουργίας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ ως προς την δυναμικότητα.

9. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ. Β΄/
25-7-2019).

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

Τροποποιούμε την Φ2ΓΑ/36274/Δ5/12-3-2014, (ΦΕΚ 
711/Β΄/20-3-14) υπουργική απόφαση, με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
Μ.Φ.Π.Α.Δ., ως προς τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
Ο.Ε.», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. 
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) νηπίων έκαστη στο ισόγειο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συ-
στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - JUNIOR ACADEMY».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Άνω 
Χερσόνησος, στη Χερσόνησο Ηρακλείου, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο τον ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύ-
ει η 152482/Ν1/1-10-2019 (ΦΕΚ Β΄/3767/11-10-2019) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

    Αριθμ. 162589/Ν1 (4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.  682/1977 (ΦΕΚ 

244/τ. Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18/τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) 
«Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ. Α΄/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15-05-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ. Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).

5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
3324/τ. Β΄/12-12-2012).

6. Τ ο άρθρο 3 της Δ22/οικ. 11828/293 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρε-
φονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών 
και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπι-
κού και μη χαρακτήρα.

7. Την Φ.2.ΓΒ/149132/Δ5/14-10-2013 (ΦΕΚ 632/Β΄/
13-3-2014) υπουργική απόφαση άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

8. Την από 27-3-2019 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΚΥΝΗΓΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ Ο.Ε.».
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9. Την με αριθμ. ΔΑ/52594/12-9-2019 διατύπωση θε-
τικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ. Β΄/
25-7-2019).

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

Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΒ/149132/Δ5/14-10-2013 
(ΦΕΚ 632/Β/13-3-2014) υπουργική απόφαση άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ ως προς τις 
αίθουσες και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΟΡΔΑΝΑ Ο.Ε.», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων 
(24) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΣΤΕΡΑΚΙ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κ. Βάρναλη 
79 στο Περιστέρι, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΑΙΘ 
την ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. 163195/N1 (5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρ-

θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/ 
2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 
του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄) και της παρ. 8 
του ιδίου άρθρου.

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

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

6. Την Φ.2.Β/112071/Δ5/17-7-2014 (ΦΕΚ 2143/Β΄/
5-8-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 182443/
Ν1/26-10-2017 (ΦΕΚ 3929/Β΄/8-11-2017) όμοιά της.

7. Την από 17-1-2019 αίτηση των ενδιαφερομένων.
8. Την ΔΑ/50570/2-9-2019 απόφαση διατύπωσης θε-

τικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
9. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-

γού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ. Β΄/
25-7-2019).

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

Τροποποιούμε την Φ.2.Β/112071/Δ5/17-7-2014 (ΦΕΚ 
2143/Β΄/5-8-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με την 182443/Ν1/
26-10-2017 (ΦΕΚ 3929/Β΄/8-11-2017) όμοιά της, ως προς 
τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυναμικό-
τητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην «ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟ-
ΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού Σχολείου για δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκα-
λίας, ως εξής: έξι (6) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθη-
τών, τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθη-
τών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών στο 
ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας εικοσιοκτώ (28) μαθητών, 
τέσσερις (4) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, 
μία (1) δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) μαθητών και δύο (2) 
δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών στον πρώτο όροφο, 
μία (1) αίθουσα πληροφορικής στον πρώτο όροφο και μία 
(1) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο αριθμός των μα-
θητών που εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μαθητές ανά 
τμήμα, σταδιακά εφαρμοζόμενος ο αριθμός αυτός και 
για τα τμήματα των υπολοίπων τάξεων κατά τα επόμενα 
σχολικά έτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημο-
τικό Σχολείο-ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ SAINT JOSEPH».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της 
οδού Π. Ράλλη 2, στην Πεύκη Αττικής, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την 
Χατζηπαναγιώτου Αντωνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2019

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

(6)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον υπαίτιο, SHOBUJ (επ.) SHOBUJ (ον.) 

του Atab Ullah.

  Δυνάμει της 81/15/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 16.09.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία 3.160 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 18.04.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/6-α΄/19.04.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Πατησίων), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 
έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (10.586,37 €), εκ των 
οποίων Εισαγωγικός Δασμός 1.115,63 €, Φ.Π.Α. 2.133,22 € 
και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 7.337,52 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 
5.056,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 2.281,52 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, SHOBUJ (επ.) SHOBUJ (ον.) 
του Atab Ullah και της Mehe Ullah, γεν. την 01η.01.1986 
στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Να-
ούσσης αρ. 20, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
152009486, κάτοχο του με αριθμ. 94632 Ειδικού Δελτίου 
Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (31.759,11 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/01, το οποίο 
κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 2105 (7)

Τροποποίηση της 2081/27291/28-11-2018 από-

φαση Δημάρχου για Υπερωριακή Απασχόληση 

Υπαλλήλων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5655/τ. Β΄/17-12-2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015)».

4. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με υπ' αριθμ. 2/31029/
ΔΕΠ/6-5-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

5. Την 2081/27291/28-11-2018 απόφαση Δημάρχου 
για Υπερωριακή Απασχόληση Υπαλλήλων του Δή-
μου Παπάγου-Χολαργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
5655/τ. Β΄/17-12-2018.

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2019.

7. Την 200/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
(Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019), αποφασίζουμε:

2. Τροποποιούμε την 2081/27291/28-11-2018 απόφα-
ση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού και συμπληρώνουμε 
τα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κωδικούς αριθμούς εξό-
δων για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κ.Α. 10.6012.0001: Δαπάνη έως 17.000,00 ευρώ 

(στο αρχικό ποσό 12.000,00 προστίθεται το ποσό των 
5.000,00 ευρώ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κ.Α. 15.6012.0001: Δαπάνη έως 35.000,00 ευρώ (στο 
αρχικό ποσό των 25.000,00 προστίθεται το ποσό των 
10.000,00 ευρώ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κ.Α. 30.6012.0001
Δαπάνη έως 30.000,00 ευρώ (στο αρχικό ποσό των 

25.000,00 προστίθεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02039412510190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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