
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 253.2/92419/
Α5/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ορ-
γάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών 
πανελλαδικών εξετάσεων» (Β’ 1937).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με 
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από 
το 2020 και εφεξής, με το ‘’νέο’’ σύστημα του 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.251/4838/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 253.2/92419/

Α5/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτι-

κών πανελλαδικών εξετάσεων» (Β’ 1937).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13Α του ν.  4186/2013 (Α’   193), 

όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του 
ν. 4468/2017 (Α’  61), τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 

του ν. 4610/2019 (Α’  70), καθώς και με το άρθρο 6 του 
ν. 4777/2021 (Α’  25), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 
του ν. 4975/2022 (Α’ 187),

β) της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής 
επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων 
έτους 2017» (Β’ 1937), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.253.2/66916/Α5/8-6-2021 υπουργική από-
φαση (Β’  2454),

γ) της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά 
με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 
και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» 
(Β’ 643), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και 1940),

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

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/719/15987/Β1/22-12-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με την οποία δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/
A5/1-6-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός οργάνωσης και 
τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξε-
τάσεων» (Β’ 1937), ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο
Το άρθρο 3 της τροποποιούμενης ΥΑ αντικαθίσταται 

ως εξής:

«Άρθρο 3
Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και 
καθορισμός θέσεων εισαγωγής

1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και 
ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλα-
δικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσε-
ων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους 
επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα 
ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες συμπλη-
ρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, ύστερα από πρόσκλη-
ση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε 
αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές 
κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο ή 
τον τομέα σπουδών και την κοινή ομάδα όπου έχουν 
πρόσβαση. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχο-
λές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την 
Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών 
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμή-
ματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 
κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση, σύμφωνα 
με την παρ. 2.

2. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση με τη διαδικασία των επανα-
ληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων είναι να επιτύχουν 
οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις:

α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των 
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικεί-
ας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής 
περιόδου,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κα-
τεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και 

γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζό-
μενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταί-
ου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτι-
κής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας 
ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη 
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Η εισαγωγή στα τμήματα του άρθρου 19 του 
ν. 4559/2018 προϋποθέτει την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2Α του ίδιου 
άρθρου, καθώς και της προϋπόθεσης της περ. γ’ της 
παρούσας.

3. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές, τμήματα 
ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και 
συγκεκριμένα:

α) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εισάγονται σε 
ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων 
ανά τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) και 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και

β) οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εισά-
γονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων ανά τμήμα σε Α.Ε.Ι. και σε Α.Σ.Τ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον 
μία (1) θέση ανά τμήμα.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.251/4864/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/

Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά 

με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκεί-

ου από το 2020 και εφεξής, με το ‘’νέο’’ σύστη-

μα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιή-

θηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) 

και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» 

(Β’ 643).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 193), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 
του άρθρου 100 του ν.  4610/2019 (Α’  70), αντικατα-
στάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4777/2021 (Α’ 25),

β. του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 
(Α’ 111),

γ. του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019, καθώς και με 
το άρθρο 8 του ν. 4777/2021,

δ. του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019, καθώς και με 
το άρθρο 11 του ν. 4777/2021,

ε. των άρθρων 4Β έως 4Δ του ν.  4186/2013, όπως 
προστέθηκαν με τα άρθρα 2 έως 4 αντίστοιχα του 
ν. 4777/2021 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 77 του 
ν. 4975/2022 (Α’ 187),

στ. της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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η. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/720/159595/Β1/22-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.) ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Β’  643)  «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2β) του άρθρου 4 

της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργι-
κής απόφασης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.251/61361/Α5/2021 (Β’ 2278) ομοία, αντικαθί-
στανται από τις ακόλουθες περιόδους, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται η παρ. 1 
του άρθρου 5. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν 
καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων 
που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημε-
ρήσιων ΓΕ.Λ.»

Άρθρο 2
Οι παρ. 1.α), 1.β) και 2.α) του άρθρου 5 της υπό στοι-

χεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφα-
σης, όπως αυτοί αντικαταστάθηκαν με την υπό στοιχεία 
Φ.251/61361/Α5/2021 (Β’ 2278) ομοία, αντικαθίστανται, 
ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από 
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση 
των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλα-
δικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και 
τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση 
των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν 
μηχανογραφικό δελτίο, ύστερα από πρόσκληση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό επιλέ-
γουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις 
επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν 
πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι 
δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές 
κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού 
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δο-
κιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύ-
θυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά 
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμο-
λογική τους επίδοση.

2.α) Στο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπο-
ρεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα 
επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα (1) συ-

γκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα 
Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε 
πανελλαδικά και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωση 
του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή 
ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία 
επιλογής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει 
προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση 
Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον 
υποβάλει ΜΔ για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέ-
ων χωρίς νέα εξέταση.»

Άρθρο 3
Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/

Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«2. Η απόφαση με την οποία καθορίζεται το πρόγραμ-
μα των εξετάσεων εκδίδεται έως και τη 15η Σεπτεμβρίου 
του σχολικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιού-
νται οι πανελλαδικές εξετάσεις και γνωστοποιείται στις 
Διευθύνσεις Δ.Ε. και στα Γενικά Λύκεια της χώρας όπου 
και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. 5051/Δ5 (3)
Τροποποίηση, συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης, 

«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

(Β’ 3754).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 47 και 
του άρθρου 63,

β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανο-
νιστικής απόφασης «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώ-
σεις» (Β’ 99/1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 1824/1988 (Α’ 296),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112),

δ. του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ε. του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
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στ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων» (Α’  119),

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

2. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων» 
(Β’ 224),

3. την υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου, του πε-
ριεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, 
χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης 
του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» 
(Β’ 1296),

4. 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),

5. την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 (Β’ 8) υπουργική 
απόφαση περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογρα-
φής “Με εντολή Υπουργού”και “Με εντολή Υφυπουργού” 
στους Γενικούς Γραμματείς, του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» ,

6. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(Β’  3754), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
9712/Δ5/19.1.2018 υπουργική απόφαση (Β’ 80) και την 
υπό στοιχεία 9941/Δ5/22.1.2019 υπουργική απόφαση 
(Β’ 109),

7. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 
(ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής 
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστη-
ριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,

8. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021, υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’  6273),

9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πε-
ραιτέρω δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/27/3165/Β1/12.01.2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Το υποκεφάλαιο 2.2.1. του Κεφαλαίου 2 της υπό στοι-
χεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφασης του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3754), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.2.1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωτική Επιτροπή 
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), τέως 
Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) για 

την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδη-
λώσεων.

Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συ-
γκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α.Δ., 
όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α’, Αθήνας Β’, Αθήνας Γ’, 
Αθήνας Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη:
α) Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ως Πρόεδρο.
β) Από τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετεί στην Π/θμια ή 
στη Δ/θμια Εκπαίδευση), ως Α’ Αντιπρόεδρο, ή, σε περίπτω-
ση, που αυτός δεν υπάρχει, από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό 
κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στην 
ίδια ή σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυ-
ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει 
η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης 
του υπηρετούντος σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού που προκαλούνται κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βαρύνουν τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία 
εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης.

γ) Από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως Β’ Αντιπρόεδρο.

δ) Από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επι-
τροπή, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου, ή, σε περίπτωση 
που αυτός δεν υπάρχει, από τον Συντονιστή Εκπαιδευτι-
κού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπη-
ρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αν υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτι-
κού Έργου Φυσικής Αγωγής, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ορίζεται 
εκείνος που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία. 
Ο ορισμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής όμορης Περιφερειακής Διεύθυν-
σης ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πραγματοποιείται με από-
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής 
του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν 
αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία 
εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέ-
ρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής 
Αγωγής που προκαλούνται κατά την άσκηση των πα-
ράλληλων καθηκόντων του ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. του 
προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδί-
δει σχετική απόφαση μετακίνησης. Αν δεν είναι δυνατή 
η σύμφωνα με τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων κα-
θηκόντων σε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη 
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Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθήκοντα μέ-
λους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη Ο.Ε.Σ.Α.Δ..

Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν πε-
ρισσότεροι από ένας Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, θα μετέχουν εναλλάξ 
ανά σχολικό έτος στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης αρμο-
διότητας τους. Σε περιπτώσεις που ένας Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 είναι αρμόδιος σε 
περισσότερες από μία Διευθύνσεις, θα μετέχει σε μία 
εκ των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητας τους 
με δική τους επιλογή. Ευνόητο είναι ότι οι Συντονιστές 
Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής, αν και θα μετέχουν μόνο 
σε μία Ο.Ε.Σ.Α.Δ., θα μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη 
την Περιφέρεια αρμοδιότητας τους και να μετέχουν στις 
συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέ-
ρειας αρμοδιότητάς τους, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Από δυο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) 
που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά 
προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να 
είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαί-
δευση, κλάδου Π Ε 11 (Φυσικής Αγωγής).

στ) Από δυο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) 
που υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά 
προτεραιότητα. 0 ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να 
είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαί-
δευση, κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής).

η) Από έναν εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο που υπηρε-
τεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Γραμ-
ματέα της Επιτροπής και μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π. μπορεί να εκτελεί ένας εκ 
των β), ε), στ), η) ή ένας εν ενεργεία Διοικητικός ή Εκπαι-
δευτικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 190677/Δ5/ 
10.11.2016 (Β’ 3754) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. Φ10/Ε.Σ/4767/Δ1 (4)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 «Εκπαί-

δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017  «Επωνυμία σχολείων» 
(Α΄ 109).

4. Το 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).

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

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

8. 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).

9. Τo υπό στοιχεία Φ.2.1./8804/14-12-2022 έγγραφο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

10. Την υπ’ αρ. 14378/09-12-2022 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

11. Την υπ’ αρ. 2/29-9-2022 Πράξη του Συλλόγου Δι-
δασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου Νάξου.

12. Την υπ’ αρ. 111/2022 θετική απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυ-
κλάδων.

13. Την υπ’ αρ. 13/2022 θετική απόφαση του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων (ΑΔΑ: 6Ξ39ΩΚΗ-ΔΡ1).

14. Το υπ’ αρ. 1/30-09-2022 πρακτικό του Σχολικού 
Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου Γλινάδου Νά-
ξου, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπο-
λογισμού του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/6/1133/Β1 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2022-2023 και εφεξής της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑ-
ΔΩΝ

Στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου προστίθεται 
η προσωνυμία:

«Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου - Ιωάννης Ν. Βε-
νιέρης».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. 4837/Ν1 (5)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 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 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδί-
ων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης 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 Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρω-
μής Τόκων Ομολόγων», 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 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
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 «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την Ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

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 από-
φαση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β΄ 1584) 
υπουργική απόφαση.

6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
7. Την υπ’ αρ. 2367/16-3-2022 αίτηση των ενδιαφερο-

μένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

8. Την υπ’ αρ. 19682/5-12-2022 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
10. 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).

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

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στον 
Αστικό Συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για 
έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο και συγκεκριμέ-
να, η μία (1) δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) μαθητών, οι 
τρείς(3) δυναμικότητας δεκαεπτά (17) μαθητών έκαστη, 
η μία (1) δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών και η μία 
(1) δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - «Ataxia school» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην Κοινότητα 
Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Λούκα Γεώργιο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

      Αριθμ. 4847/Ν1 (6)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 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 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 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 πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 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 Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια 
παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηρι-
οτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του άρθρου 
36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 159).

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 (Β΄ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β΄ 1584) 
υπουργική απόφαση.

6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
7. Την υπ’ αρ. 2625/21-3-2022 αίτηση των ενδιαφερο-

μένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

8. Την υπ’ αρ. 19682/5-12-2022 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
10. 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).

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

Από το σχολικό έτος 2022-2023 χορηγούμε στον 
Αστικό Συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας 
δεκαεπτά (17) νηπίων και μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό νηπιαγωγείο - «Ataxia 
school» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Δι-
στόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον Λούκα Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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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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