
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου 
Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 51371 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε 

περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου 

Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιο-
δοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’  66) 
και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 3, 5 και 7 του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133). 

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

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

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/Α325/ 23.2.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο-
ρών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα 
Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής (Β’ 854).

12. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 
διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες 
του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021 
(ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών.

13. Την υπ’  αρ. 1009/07.01.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγο-
ρά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 
187/26.6.2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 
50 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Το υπ’ αρ. 697174/23-8-2021 έγγραφο της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής.

16. Το υπό στοιχεία 50332 ΕΞ 2022/13-4-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

17. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρι-
κού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επλήγη-
σαν από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου  2020.

18. Την υπό στοιχεία 50297 ΕΞ 2022/13-4-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 34.813,00 ευρώ 
περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-
μικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία 
καλύπτεται από την υπ’ αρ. 1009/07.01.2022 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπί-
πτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο της 
13ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Το-
μέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/
Α325/23-2-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του 
νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 

την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 15 έγγραφο του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρη-
ματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% 
του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/
competition/transparency/public/search/home/), για 
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προ-
βλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.  1 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036ΕΞ 2021/22.11.2021 
(ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γε-
νικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8.  Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των 
δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Δι-
εύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 
συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πλη-
γεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό 
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στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομι-
κών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει 
σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους 
του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 45238/Ν1 (2) 
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τoν ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 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 «ΣύμβασηΔιευκόλυνσης 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), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων 
- Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

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

5. 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 απόφα-
ση (Β’ 756).

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά 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 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1584).

7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - 
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157). 

8. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/16483/Δ5/6-2-2014 (Β’ 1201) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συ-
στεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/141468/Δ5/9-9-2014 (Β’ 2507)και 
89550/Δ1/1-6-2016 (Β’ 1710) όμοιές της.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 73976/Ν1/15-6-2020 αί-
τηση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για 
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τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της. 

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/36011/14-09-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. 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).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/16483/Δ5/ 
6.2.2014 (Β’ 1201) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ,όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/141468/Δ5/9.9.2014 
(Β’ 2507) και 89550/Δ1/1-6-2016 (Β 1710) όμοιές της, ως 
προς το διακριτικό τίτλο,τη συστέγαση και τις αίθουσες 
διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου για οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλί-
ας στο ισόγειο, τρείς (3) εκ των οποίων είναι δυναμικότη-
τας είκοσι επτά (27) νηπίων, δύο (2) είναι δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) νηπίων, μία (1) είναι δυναμικότητας είκο-
σι οκτώ (28) νηπίων, μία (1) είναι δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) νηπίων και μία (1) είναι δυναμικότητας 
δεκατεσσάρων (14) νηπίων. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Αριστοφάνη 
5, στο Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 
Μαριάννα Λαμπράκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

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