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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανανέωση θητείας της Αναπληρώτριας Συντονίστριας Συμβούλου των Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου.

3

Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Φ12/29247/
Δ4 απόφασης για τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα
επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων
τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν
ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα: α) του
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του
άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και
γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του
τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου (ΦΕΚ 513/Β’/29.02.2016).

4

Ανάκληση της με αριθ. 89552/Δ1/01-06-2016
υπουργικής απόφασης και τροποποίηση της
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.361.22/44/130198/Ε3
(1)
Ανανέωση θητείας της Αναπληρώτριας Συντονίστριας Συμβούλου των Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992

Αρ. Φύλλου 2670

(ΦΕΚ 159, τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».
1.2 Της υπ’ αριθ. Φ.2/281/Δ5/124/1993 (ΦΕΚ 62, τ.Β’)
υπουργικής απόφασης όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 178, τ.Β’)
«Προσόντα, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συντονιστή Συμβούλου και των Αναπληρωτών Συμβούλων των
σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».
1.3 Της υπ’ αριθ. 2015460/1664/0022/1993 (ΦΕΚ 307,
τ.Α’) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Αποδοχές Συντονιστή Συμβούλου και των Αναπληρωτών
Συντονιστών Συμβούλων των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».
2. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 τ.Α’/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθ. Φ.10/93584/Δ5/14-08-2012 (ΦΕΚ 2369,
τ.Β’) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σύμφωνα με την οποία
ορίστηκε η Σταθοπούλου Σοφία του Ευσταθίου, στη
θέση Αναπληρώτριας Συντονίστριας Συμβούλου των
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας με τετραετή θητεία από 1-9-2012.
4. Το υπ’ αριθ. 2167/06-07-2016 έγγραφο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
5. Την από 30-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε τη θητεία της Σταθοπούλου Σοφίας
του Ευσταθίου, εκπαιδευτικού κλ.ΠΕ70-Δασκάλων, στη
θέση Αναπληρώτριας Συντονίστριας Συμβούλου των
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας, με τετραετή θητεία από 1-9-2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Αριθμ. 130272/Δ1
(2)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 3, παράγραφος 9, περίπτωση (εε) του Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167,
τ.Α’), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 2 του Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.Α’), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 2, περίπτωση γ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α’), «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 1, περίπτωση α του Ν. 3518/2006, (ΦΕΚ 272/2006 τ.Α’), «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παραγράφου 3, του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α’).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 3, του
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ.Α’).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 5 του
Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016 Α’) με θέμα «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 7, του
Ν.1566/1985 (Α’ 167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο
39 παράγραφος 5 περίπτωση β’ του Ν.4115/2013 (Α’24).

Τεύχος Β’ 2670/26.08.2016

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 1, του
Π.δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α’), «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α’).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015
(ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ116/2015) περί
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
12. Τη με αριθμ πρωτ. 127187/Ε1 /01 -08-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία».
13. Την με αριθ. 29/21-07-2016 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθ. 128546/
Β1/03-08-2016 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 127/2015, τ.Α’), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας και αναμορφώνουμε
το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα τους το
οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017
ως εξής:

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7:45-8:30

45’

08:20-8:30

Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)
Υποδοχή μαθητών/τριών

08:30-09:15

1η διδακτική ώρα- 45’

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

09:15-10:00

2η διδακτική ώρα - 45’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ,
πρόγευμα

10:00 -10:20

Διάλειμμα

10:20-11:05

3η διδακτική ώρα - 45’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

11:05-11:50

4η διδακτική ώρα - 45’

Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης,
ανατροφοδότηση (γωνιές)

11:50-12:10
12:10-12:50
12:50-13:00
13:00

Διάλειμμα
5η διδακτική ώρα - 40’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣΑναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
Προετοιμασία για Αποχώρηση
Αποχώρηση
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ

13:00-14:20

14:20-15:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1η διδακτική
ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40’

Προετοιμασία γεύματος/γεύμα

2η διδακτική
ώρα ολοήμερου
προγράμματος - 40’

Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδιενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

3η διδακτική
ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40’

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

15:00-15:20
15:20-16:00

Διάλειμμα
4η διδακτική
ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40’

15:50-16:00

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
Προετοιμασία για αποχώρηση

16:00

Αποχώρηση

Για τις περιπτώσεις των Νηπιαγωγείων που το υποχρεωτικό τους πρόγραμμα υλοποιείται το απόγευμα (Απογευματινή Λειτουργία), το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14:00-14:10

Υποδοχή μαθητών/τριών

14:10-14:50

1η διδακτική ώρα- 40’

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

14:50-15:30

2η διδακτική ώρα - 40’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

15:30- 15:50

Διάλειμμα

15:50-16:30

3η διδακτική ώρα - 40’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

16:30- 17:10

4η διδακτική ώρα - 40’

Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

17:10-17:50

5η διδακτική ώρα - 40’

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας

17:50-18:00

Προετοιμασία για Αποχώρηση

18:00

• Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα
στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.
• Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
(13:00 -16:00). Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία
του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και
προνήπια.
• Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας
(ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/
ντή-Δ/ντρια, Προϊσταμένο/μένη του Νηπιαγωγείου σε
συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/τη Σχολικό/η Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά

Αποχώρηση

κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές
ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην
αρμόδιο/α Σχολικό/η Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος
επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και
ένα στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του
πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων: α) επισυνάπτεται
στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας
του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο
γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία
με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.
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• Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε
καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και
διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου
προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη
τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών
(Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία
και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας
προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα
με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν
να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει
πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως
κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.
• Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν
στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/οί
που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός/ή
Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου
Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου
Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο
γραφείο των εκπαιδευτικών.
• Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι
δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις
εξής προϋποθέσεις:
1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για
τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι
5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για
τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι
10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός
για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος
είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια).
Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του
τμήματος με απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη
πρόταση του/της οικείου/ας Σχολικού/κής Συμβούλου
και του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
• Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη
του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία
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Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών
στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης
Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και
στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.
• Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα
έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.
• Με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των
Νηπιαγωγείων που αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Από την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε
αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 46180
(3)
Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
Φ12/29247/Δ4 απόφασης για τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων
προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6
παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου
4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με
την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του
τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην
αρμόδιου Υπουργείου (ΦΕΚ 513/Β’/29.02.2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/30.01.2013)
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις», και, ιδίως, τα άρθρα 14 παρ. 2 περ. ζ,
16,18 καθώς και το άρθρο 34 παρ. 18, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του
Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α’/21.09.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 18 του Ν.4115/2013
(ΦΕΚ 24/Α’/30.01.2013) ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
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γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α’/
13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του υπ’αριθ. Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015).
7. Τις διατάξεις του υπ’αριθ. Π.δ. 73/2015 Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/
Α’/23.09.2015).
8. Την υπ’ αριθ. 87928/Γ1 (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/08-06-2015)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου».
9. Την υπ’ αριθ. 34535/Γ1/2016 (Φ.Ε.Κ. 106 Υ.Ο.Δ.Δ./
01-03-2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και θρησκευμάτων με τίτλο «Διορισμός Δ/νοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
10. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3
του Ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 34 παρ. 18 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α’/30.01.2013).
11. Την υπ’ αριθ. Φ12/29247/Δ4/2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με θέμα
«Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων
αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα:
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α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του
άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και
γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του
τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου» (ΦΕΚ 513/Β’/29.02.2016).
12. Το υπ’αριθ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 31142/01.06.2016 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με το οποίο ζητείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η εξέταση της δυνατότητας
χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους
τίτλους σπουδών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς του.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
14. Την υπ’ αριθ. ΔΠ/38878/24.06.2016 απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (θέμα 17ο) κατά την 217/23.06.2016
συνεδρίαση του με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων για την έκδοση
υπουργικής απόφασης με θέμα: Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Φ12/29247/Δ4 απόφασης για τη
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων
αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα:
α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του
άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και
γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργείου (ΦΕΚ 513/Β/29.02.2016)», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
α. Η παρ.12 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ12/29247/
Δ4/19.02.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τροποποιείται ως ακολούθως:
«12. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Μηχανικών Ε.Ν.” του Τομέα Μηχανικών Ε.Ν. αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE
Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας “Μηχανικών Ε.Ν.’' του
Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν με
το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α’/1999) και το Π.δ. 19/
2001 (ΦΕΚ 14/Α’/2001), με την κοινή υπουργική απόφαση Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΦΕΚ 416/
Β’/1999), και με τον Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και
το άρθρο 18 του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003)».
β. Η παρ.16 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ12/29247/
Δ4/19.02.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τροποποιείται ως ακολούθως:
«16. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
’Βοηθών Νοσηλευτών’ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου σπουδών
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ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών“, που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α’/2001), υπουργική
απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β’/2001) και
Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α’/2003).
Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ12/29247/
Δ4/19.02.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προστίθενται παρ. «31» έως και
«40», ως εξής:
31. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
’Βοηθών Φαρμακείων’ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου σπουδών
ειδικότητας “Βοηθός Φαρμακείων“, που απονεμήθηκαν
με το Π.δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/Α’/2006).
32. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας
“Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών“ αντίστοιχα με τα
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου Τ.Ε.Ε. Α’
κύκλου σπουδών ειδικότητας “Μεταλλικών Κατασκευών“, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/
Α’/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/
Α’/2003).
33. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας “Εργαλειομηχανών CNC“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου σπουδών
ειδικότητας “Εργαλειομηχανών CNC“, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το άρθρο
18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).
34. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Τεχνιτών Εργαλειομηχανών“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας “Εργαλειομηχανών CNC, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το
άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003).
35. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας Έργαλειομηχανών CNC“, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το
άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003).
36. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Εργαλειομηχανών“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου σπουδών
ειδικότητας “Εργαλειομηχανών CNC“, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το άρθρο
18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003).
37. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας “Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου“, που απονεμήθηκαν με
το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α’/1985) και το άρθρο 18 του
Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/2003).
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38. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας “Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου“, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/
Α’/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/
Α’/2003).
39. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών“ αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β’ κύκλου
σπουδών ειδικότητας “Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών“,
που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’/
17-10-2012) άρθρα 12 και 18 και το Παράρτημα Β’εδ. (β),
το οποίο εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011).
40. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας
“Μηχανικών Ε.Ν.“ του τομέα Μηχανικών Ε.Ν. αντίστοιχα
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE
Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας “Μηχανικών Εμπορικού
Ναυτικού“, Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’/17-10-2012)
άρθρα 12 και 18 και το Παράρτημα Β’εδ. (β), το οποίο εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/
Α’/17-06-2011).
Άρθρο 3
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 129364/Δ1
(4)
Ανάκληση της με αριθ. 89552/Δ1/01-06-2016
υπουργικής απόφασης και τροποποίηση της
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244
τ.Α’).
2. Την υποπαρ. Θ4 περ. 3 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α’/12-10-2012).
3. Το γεγονός ότι η Τζιουμάκη Γλυκερία υπέβαλε αίτημα τροποποίησης της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της για μεταφορά αυτού στο ισόγειο του
ίδιου κτιρίου, το οποίο διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στον ΕΟΠΠΕΠ
με το αριθ. Φ.17.1/3099/31-3-2016 έγγραφο.
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4. 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’/25-01-2013) «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 άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/τ.Α’/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
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 αριθ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Α’).
6. Την με αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ....
ΝΠΔΔ» (Β,3324) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584/τ.Β’).
7. Την με αριθ. Φ.2.ΓΒ/62590/Δ5/23-4-2014 (ΦΕΚ 1122/
τ.Β΄/05-05-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην Τζιουμάκη Γλυκερία.
8. Την με αριθ. ΔΑ/40374/01-07-2016 απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
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9. Την αριθ. 89552/Δ1/1-6-2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1710 /Β’/15-6-2016) ανάκλησης αδείας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
10. Την με αριθ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β’/09-12-2015).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαλούμε την με αριθ. 89552/Δ1/01-06-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1710/Β’/15-06-2016).
Β. Τροποποιούμε την με αριθ. Φ.2.ΓΒ/62590/Δ5/
23-04-2014 (ΦΕΚ 1122/Β’/5-5-2014) άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των αιθουσών και των
νηπίων ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην Τζιουμάκη Γλυκερία άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Τζιουμάκη Γλυκερία».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Προφήτη
Ηλία 12 στον οικισμό Άλλη Μεριά Βόλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02026702608160008*

