
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/
Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 Β’/17) υπουργική από-
φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: 
«Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" 
και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτρο-
πών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"».

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/169589/Δ1 (1)
   Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/

Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 Β’/17) υπουργική από-

φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα 

«Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" 

και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτρο-

πών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμ-

μετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/1985) 

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 7, του ν. 2525/1997 (Α΄188).

β) Του άρθρου 12, του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄/2017) 
«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο 
Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις».

γ) Του άρθρου 55, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/1985) 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

δ) το άρθρο 51 του με αριθμ. 18/2018 π.δ. (ΦΕΚ 31/Α΄/ 
23-02-2018) με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 
119/Α΄/2019) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

ε) Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) περί μετονομα-
σίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) με θέμα «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του άρθρου 2, του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων».

η) Της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2012 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340/Β΄/2012) «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυ-
ντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.

θ) Τη με αριθμ. 6632/Υ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
3009/Β΄/25-07-2019) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη».

ι) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 
1115/Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ 
με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/2929/5544/Δ1/ 
12-01-2017 υπουργικής απόφασης».

ια) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870/Β΄/3-11-2017) με θέμα: 
«Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύ-
σταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής 
στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
"Σχολικά Γεύματα"».

ιβ) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β΄/21-3-2018) με 
θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 
25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870/Β΄/3-11-2017) 
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και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα"».
ιγ) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3508/Β΄/21-8-2018) με 
θέμα: «Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύμα-
τα" και τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/ 
21-3-2017 (ΦΕΚ 1115/Β΄/31-3-2017) υπουργικής από-
φασης και της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 
(ΦΕΚ 1022/Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης ».

ιδ) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/18-06-2019 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2579/Β΄/2019) με θέμα: 
«Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 
25-10-2017 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επέκτα-
ση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύσταση, 
συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις 
σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
"Σχολικά Γεύματα"».

ιε) Τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 και 23 της με 
αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 1340/Β΄/16-10-2002) με θέμα: «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυ-
ντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων».

ιστ) Της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1/20-9-2018 
Εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω14Μ4653ΠΣ-Υ64) με θέμα: «Υλοποί-
ηση προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" σε σχολικές μο-
νάδες Α/θμιας Εκπ/σης».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.1/Γ/527/165954/
Β1/23-10-2019 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται το άρθρο 5, 
της με αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 
(ΦΕΚ 3870 Β’/2017) υπουργική απόφαση, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Φ14/ΦΜ/96985/
Δ1/18-06-2019 (ΦΕΚ 2579 Β’/2019) υπουργική απόφαση, 
ως προς τη διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παρα-
λαβής ως ακολούθως:

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής
Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελού-

νται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής 
μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των 
οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μο-
νάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ορίζονται επίσης και 
τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν τα 
τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους. Ο ορισμός 
των δυο (2) τακτικών μελών και των τριών (3) αναπληρω-
ματικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Σε όσες σχολικές μονάδες δεν υπηρετούν τρεις (3) εκ-
παιδευτικοί, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται, ως προς 
τα τακτικά μέλη, από τον Προϊστάμενο της σχολικής μο-
νάδας, το Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Π.Ε. και έναν 
υπάλληλο ή εκπαιδευτικό και ως προς τα αναπληρωμα-
τικά μέλη, από τρεις (3) υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς 
της αντίστοιχης Δ/νσης Π.Ε.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν οριστεί ανα-
πληρωματικά μέλη τριμελών Επιτροπών Παραλαβής, 
με απόφαση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. (μετά από την 
εισήγηση του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας), θα 
οριστούν τρεις εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα 
της αντίστοιχης Διεύθυνσης Π.Ε., ως αναπληρωματικά 
μέλη των Επιτροπών τα οποία θα αναπληρώνουν τα τα-
κτικά σε περίπτωση απουσίας.

Για την παραλαβή, οι Τριμελείς Επιτροπές λαμβάνουν 
υπόψη το επίσημο έγγραφο ή παραστατικό παραλαβής 
των γευμάτων, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή/Προ-
ϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο 
Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να απο-
στείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμμα-
τος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά 
στοιχεία των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) 
που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 170793/Ν1 (2)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου 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 (244Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου … 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» 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 Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες δι-
ατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 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΄).
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4. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (756 Β΄).

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

6. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ.22/οικ. 11828/293 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων 
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ (Βρεφικών - 
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

7. Την με αριθμ. Φ2ΓΑ/13742/Δ5/31-9-2013 (ΦΕΚ 284/ 
Β΄/10-2-2014) υπουργική απόφαση Χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ «Ιδιω-
τικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
με την με αριθμ. 120557/Δ1/28-07-2015 (ΦΕΚ 1796/Β΄/ 
20-08-2015) υπουργική απόφαση.

8. Την από 28-03-2019 αίτηση της ΝΤΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, 
νομίμου εκπροσώπου του αναφερόμενου Ιδρύματος 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Τις με αριθμ. ΔΑ/50570/02-09-2019 και ΔΑ/53427/
20-9-2019 αποφάσεις διατύπωσης θετικής γνώμης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-07-2019).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ2ΓΑ/13742/Δ5/31-9-
2013 (ΦΕΚ 284/Β΄/10-2-2014) άδεια του «Ιδιωτικού Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
με την με αριθμ. 120557/Δ1/28-07-2015 (ΦΕΚ 1796/Β΄/ 
20-08-2015) υπουργική απόφαση, ως προς τη διεύθυνση 
λειτουργίας, τη συστέγαση, και τον διακριτικό τίτλο ως 
εξής:

Από το σχολικό έτος 2019 - 2020, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα δι-
δασκαλίας στο Ισόγειο δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων 
(24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: « 

Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».

Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
επί της οδού Φοίβης 26, στη Γλυφάδα, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ΝΤΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 170484/Ν1 (3)
    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 ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/01-9-1977).
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΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 
τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου… και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ.Α΄/10-1-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων … και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις» και του άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (142 Α΄) «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων … και άλλες διατάξεις».

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

4. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-4-2013).
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5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση ... και Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 84151/
ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/ 
21-6-2013).

6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (1157 Β΄).

7. Την με αριθμ. 33601/21-09-2018 απόφαση του Δή-
μου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

8. Την από 25-9-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την με αριθμ. ΔΑ/3558/11-02-2019 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό 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:

Από το σχολικό έτος 2018 - 2019, χορηγούμε στην 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ άδεια Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσά-
ρων (24) νηπίων.

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

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Παν-
δώρας 13, στη Βάρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040600711190004*
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