
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά ογδόντα εννέα (89) κενών οργανικών 
θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μου-
σικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/
23-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγη-
σης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης».

3 Τροποποίηση και μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπια-
γωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντί-
δας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 
(Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 159730/Ε1 (1)
Μεταφορά ογδόντα εννέα (89) κενών οργανικών 

θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 

τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μου-

σικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ.  1 του άρθρου 6 του 

ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), β) της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) 
και γ) του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Τις διατάξεις της περ. 2 του άρθρου μόνου του 
π.δ.  103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξε-
ων» (Α’ 70).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005- Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

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

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/
31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
75/13897/9-7-2021 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).

10. Την υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-07-2021 κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κατά κλά-
δο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών 
θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων 
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2020-2021» 
(Β’ 3204).

11. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/765/146846/Β1/16-11-2021 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Μεταφέρουμε ογδόντα εννέα (89) κενές οργανικές θέ-
σεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο 
ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Παιδείας και 
Υπουργός Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

   Αριθμ. 159751/Z1 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/

23-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορή-

γησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρα-

τικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150), ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 2113/1952 «Περί κυρώσεως Αναγκαστικών Νόμων 
εκδοθέντων από της δημοσιεύσεως του ΞΖ/1949 Ψηφί-
σματος και εφεξής» (Α’ 126),

β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του Α.Ν. 1825/1951» (Α’ 185),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκ-
συγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 
τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 
173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 254),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών» (Α’ 306),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

ι) του 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),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιε) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ιστ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Τα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’  αρ. 12ης/
22-04-2021 και 31ης/21-10-2021 συνεδριάσεων του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. «Καθορισμός προϋπο-
θέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους 
AEI».

3. Το υπό στοιχεία 2/84265/0021/29-07-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων 
και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων/Τμήμα Γ’ του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Την υπό στοιχεία 168411/Β2/11-12-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 
Πολυετούς Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 2674.1 του προγράμ-
ματος “ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ” του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (ΑΔΑ: ΨΣ2Π46ΜΤΛΗ-ΣΩΞ) για τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022 συνολικού ποσού 900.000 
ευρώ (€).

5. Την υπό στοιχεία 5524/20-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΡΑ46Μ-
ΤΛΗ-ΠΛΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέ-
σμευση πίστωσης ποσού ύψους 450.000 ευρώ (€) για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΥ από τον ΚΑΕ 2674.1 
οικονομικού έτους 2021.

6. Την υπό στοιχεία 57941/Β2/24-5-2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Πολυ-
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ετούς Υποχρέωσης στον ΚΑΕ2674.1 του προγράμματος 
“Βραβεία Αριστείας” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ)» (ΑΔΑ: Ψ6ΧΧ46ΜΤΛΗ-Δ6Α) για το έτος 2023 
συνολικού ποσού 450.000 ευρώ (€).

7. Τα υπό στοιχεία 141077/Ζ1/04-11-2021 και 142190/
Ζ1/05-11-2021 έγγραφα της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/743/141975/Β1/05-11-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικα-
σίας για τη χορήγηση Βραβείων Αριστείας του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη, ύψους 450.000,00€ για τo 
οικονομικό έτος 2023 η οποία βαρύνει τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό, ΚΑΕ 2674.1 του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/
23-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου 
Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυ-
χιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 5716) ως εξής:

1. Η παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2. Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία 
πτυχιούχο εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, για τα ακαδημαϊκά έτη 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023 εφόσον 
δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του 
οικείου ΑΕΙ για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανο-
μένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται 
στον πτυχιούχο ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 
αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις».

2. Η περ. β) της παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«β) βεβαίωση ότι δεν υπερέβη την ελάχιστη χρονική 
διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου, συμπεριλαμ-
βανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμ-
βρίου».

Στην ίδια παράγραφο προστίθεται ακροτελεύτιο εδά-
φιο ως ακολούθως:

«Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας 
στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, αφού δη-
λώσουν προς το ΙΚΥ, με τον τρόπο που θα τους υποδει-
χθεί, τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο και το πατρώ-
νυμό τους, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού 
τους σε τράπεζα της ημεδαπής».

3. Προστίθενται παρ. 4 και 5 ως ακολούθως και η παρ. 4 
αναριθμείται σε παρ. 6:

«4. Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με 
ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ. 
μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο 
του πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών, προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα 
της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

5. Από τη χορήγηση βραβείων αριστείας εξαιρούνται 
οι πτυχιούχοι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχο-
λών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και 
της Πυροσβεστικής, καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 
174955/Ζ1/23-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης 
βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφι-
ών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 5716).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός Παιδείας 
Υπουργός Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 158569/Ν1 (3)
Τροποποίηση και μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού 

Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-

γωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντί-

δας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγη-

σης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό με τις δια-

τάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώ-

του του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιή-
σεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής 
Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
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των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) και 
το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγου-
σες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), το άρθρο 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) 
και το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

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 πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’  3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β’ 3324) και 
10138/ΙΑ/18-11-2012 (Β’ 3057) υπουργικές αποφάσεις.

6. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/135655/Δ5/24-9-2013 
(Β’  337/2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ.

7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
(Β’ 1157) 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».

8. Την υπ’  αρ. 26114/29-10-2021 αναθεώρηση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) 
του Δήμου Αλίμου.

9. Την από 3-11-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/49806/13-9-2016 διατύπωση 
γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

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

12. 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 με-
ταβίβαση άδειας και τροποποίηση, ως προς τη δυναμι-
κότητα, της υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/135655/Δ5/24-9-2013 
(Β’ 337/2014) υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
Nηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.), 
ιδιοκτησίας της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ στην εταιρεία 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ», για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Nηπιαγωγείου είναι «1ο ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ».

Το Nηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κωστή Πα-
λαμά 17-19, στον Άλιμο Αττικής με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο ΥΠΑΙΘ τον Ιωάννη Δημητρέλλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 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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