
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/
30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθή-
κοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχο-
λικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης.» (Β’ 2038).

2 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 123276/Δ3 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/

30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 

Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδι-

κού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης.» (Β’ 2038) .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του 

ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 12 του ν. 4505/2017 (Α’ 189).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 28 του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

3. Την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 245 του ν. 4512/ 
2018 (Α’ 5).

4. Τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 
(Α΄ 167) και την παρ. 10α του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 
(Α΄ 78).

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

6. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

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

11. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (3344 Β’) 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και 
τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι-
κών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).».

12. Την υπ’ αρ. 50/07-12-2017 εισήγηση του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/597/112202/Β1/10-09-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2038), ως ακολούθως:

1. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 1 «Καθήκοντα και 
υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών» 
ως εξής:

Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με ανα-
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν 
σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους 
έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν 
σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου. Ο Σχολι-
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κός Νοσηλευτής τοποθετείται με απόφαση του Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και υποστηρίζει 
το σύνολο των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί 
η ως άνω απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν. Η 
άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται 
και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμε-
νων σχολείων με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Η περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1 συμπληρώνεται 
ως εξής:

α) παρέχει πρώτες βοήθειες σε όλους τους μαθη-
τές της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη και 
το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή 
(Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση 
(B΄ 296).

3. Τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 2 «Καθήκοντα 
και υποχρεώσεις του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού» ως εξής:

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 
υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκ-
παίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση 
έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), με στόχο την άρση των 
εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαί-
δευση. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό τοποθετείται 
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στη σχολική 
μονάδα και υποστηρίζει μαθητή ή και μαθητές για τους 
οποίους έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση έγκρισης και 
φοιτούν σε αυτήν. Η άσκηση των καθηκόντων του δύ-
ναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υπο-
στήριξης συστεγαζόμενων σχολείων με απόφαση του 
Διευθυντή Εκπαίδευσης εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες 
του μαθητή ή των μαθητών της σχολικής μονάδας στην 
οποία υπηρετεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/Δ3/
30-05-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2038) ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Υπουργός Η Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

I

    Αριθμ. 123741/Ν1 (2)
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-

αγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 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 και Θ5 της παρ. Θ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016.» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
4127/2013» (Α΄ 107) και 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 - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την πα-
ράγραφο 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. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-12 υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ΝΠΔΔ (Β΄ 3324 και 
Β΄ 3057).

6. Την υπό στοιχεία 13960/N1/31-1-2020, (Β΄ 455, 
ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος Β΄ 3910/2021) απόφαση 
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
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7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
(Β΄ 1157) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέ-
σεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρε-
φικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

8. Την υπ’  αρ. 24706/17-6-2021 αναθεώρηση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

9. Την από 25-6-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/61312/23-12-2019 του Δ.Σ. 
του ΕΟΠΠΕΠ.

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

12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (Β’ 8).

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

Εγκρίνουμε από το σχολικό έτος 2021-2022 τη μετα-
βίβαση της υπό στοιχεία 13960/N1/31-1-2020, (Β΄ 455, 
ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος Β΄ 3910/2021) άδειας του Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολι-
κής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «ΦΙΛΕΑΣ ΦΟΓΚ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,στην εταιρεία «MINICOLLEGE O.E.». 
Η δυναμικότητα του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου διαμορφώνεται σε μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 
στο ισόγειο δυναμικότητας δέκα (10) νηπίων.

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

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Πεσμα-
ζόγλου 6, στην Κηφισιά, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Eυαγγελία Ηλία.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2021

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

    Αριθμ. 123733/Ν1  (3)
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-

αγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 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 και Θ5 της παρ. Θ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 
2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτ-
λο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολό-
γων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 
Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Α΄ 107) και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», 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 εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την πα-
ράγραφο 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).
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5. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-12 υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός απαι-
τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324 και Β΄ 3057).

6. Την υπό στοιχεία 170518/N1/1-11-2019 (Β΄ 4141) 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
(Β΄ 1157) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέ-
σεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρε-
φικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

8. Την υπ’ αρ. 708/18-8-2021 απόφαση αναθεώρησης 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 
του Δήμου Χαλανδρίου.

9. Την από 18-8-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/55033/7-10-2019 του Δ.Σ. του 
ΕΟΠΠΕΠ.

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

12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμμα-
τείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 

Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

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

Εγκρίνουμε από το σχολικό έτος 2021-2022 τη μεταβί-
βαση της υπό στοιχεία 170518/N1/1-11-2019 (Β΄ 4141) 
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα 
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 
(ΜΦΠΑΔ), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΔΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΜΠΙΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.», στην 
ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΜΠΙΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ. Η δυναμικότητα του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου διαμορφώ-
νεται σε μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυνα-
μικότητας δεκατεσσάρων (14) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Παιδοτεχνότοπος το Κουκούτσι».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Κάλβου 3, στο 
Χαλάνδρι.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2021

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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