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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και
στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

2

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου.

4

Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

5

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γυμνασίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 166516/ ΓΔ4
(1)
Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και
στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. ι' της παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-2-2018)
«Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας/Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. 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 (Α' 98).
4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».

Αρ. Φύλλου 4518

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/05-11-2016) με θέμα:
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/415/165613/
Β1/04-10-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Για την κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ' της παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 4547/2018, η εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό
αποδεικνύεται με:
α) Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και
στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή
γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον
Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
δ) Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και
κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω
επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 164824/Ν1
(2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου ...2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α')«Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής ... και 4127/13», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193 Α') «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α') «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου . . . και άλλες διατάξεις»,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. Την αριθμ. 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»
(3057 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β').
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ»
(3324 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση(1584 Β').
5. Την από 30-03-2018 αίτηση του Αντωνόπουλου Δημητρίου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», καθώς
και την αριθμ. 106326/Ν1/27-06-2018 συμπληρωματική
αίτησή του, για κατάργηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου
και την ταυτόχρονη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
του «1ου Ιδιωτικού Δημοτικού - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» ιδιοκτησίας
της ανωτέρω εταιρείας, ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυναμικότητά του (απορρόφηση
όλων των τμημάτων του 2ου Δημοτικού Σχολείου).
6. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/179416/Δ5/25-11-2013 (338 Β'/
13-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
«1ου Ιδιωτικού Δημοτικού - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» στην εταιρεία
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92540/Δ1/
11-06-2015(1329 Β'/02-07-2015) υπουργική απόφαση ως
προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας.
7. Την αριθμ. ΔΑ/35338/24-08-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της 327ης/23-08-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α'/05-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τεύχος Β’ 4518/16.10.2018

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2. ΓΑ/179416/
Δ5/25-11-2013 (338 Β'/13-02-2014) άδεια Ιδιωτικού
Δημοτικού Σχολείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο.
ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92540/Δ1/11-06-2015 (1329
Β'/02-07-2015) υπουργική απόφαση, ως προς τον αριθμό
των αιθουσών διδασκαλίας και την δυναμικότητα του,
κατόπιν ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ, ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ-Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», άδεια Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου για είκοσι
οκτώ (28) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι δέκα
(10) αίθουσες βρίσκονται στο ισόγειο και οι δεκαοκτώ (18)
βρίσκονται στον 1o όροφο. Στο ισόγειο στεγάζονται τρεις
(3) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι έξι (26)
μαθητών εκάστη, τρεις (3) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι
τεσσάρων (24) μαθητών εκάστη, μία (1) αίθουσα είκοσι
δύο (22) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι
(20) μαθητών και δύο (2) αίθουσες δεκαέξι (16) μαθητών
εκάστη. Στον 1o όροφο στεγάζονται μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών,επτά (7) αίθουσες
των είκοσι έξι (26) μαθητών, μία (1) αίθουσα των είκοσι
πέντε (25) μαθητών, δύο (2) αίθουσες των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, τρεις (3) αίθουσες των είκοσι τριών (23)
μαθητών, μία (1) αίθουσα των είκοσι δύο (22) μαθητών,
μία (1) αίθουσα των είκοσι (20) μαθητών, μία (1) αίθουσα
των δώδεκα (12) μαθητών και μία (1) αίθουσα των δέκα
(10) μαθητών. Στο προαναφερόμενο Δημοτικό Σχολείο
λειτουργούν επίσης επτά (7) εργαστήρια και μία (1) αίθουσα πληροφορικής στο 1o κτήριο, Χρυσανθέμων 11
και δύο (2) εργαστήρια στο 2ο κτήριο, Χρυσανθέμων 11.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού
Σχολείου είναι : «1o Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ».
Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό
Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Αντωνόπουλο Δημήτριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 165516/N1
(3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθε-

Τεύχος Β’ 4518/16.10.2018
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σμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013
(268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», 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. Την αριθμ. 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» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (756 Β΄).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(1584 ΄Β).
5. Την από 19-03-2018 αίτηση του Πολίτη Παναγιώτη,
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Μ. Π. ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΕ», για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου « Μ. Π. ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΙΚΕ».
6. Την αριθμ. ΔΑ/46181/18-09-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/05-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην
εταιρεία «Μ. Π. ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΙΚΕ», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης– Νηπιαγωγείου, για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, στο Ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28)
νηπίων εκάστη.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Iδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Μ.
Π. ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΙΚΕ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ζαλόγγου 71, στο Κορωπί, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
τον Πολίτη Παναγιώτη.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως .
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 165513/N1
(4)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής … και ν. 4127/ 2013», του άρθρου 33
του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ.3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/ 2013 (268 Α΄) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις»,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» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄) .
3. Την αριθμ. 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»
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...ΝΠΔΔ»
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).
5. Την από 23-02-2018 αίτηση της Παππά Αρσινόης,
νομίμου εκπροσώπου του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ» για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας του ανωτέρω ιδρύματος, ως προς τον αριθμό των
αιθουσών και την δυναμικότητά του.
6. Την αριθμ. Φ2.ΓΑ/119745/Δ5/30-08-2013 (180 Β΄/
31-01-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στον
Eκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ».
7. Την αριθμ. 622/16-06-2000 απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας χορήγησης άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
8. Την αριθμ. ΔΑ/35338/24-08-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/05-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/119745/Δ5/30-8-2013
(180 Β΄/31-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στον εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ» ως προς
τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητά του, ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2018 - 2019, χορηγούμε στον εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ &
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΙΓΙΟΥ - ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ», άδεια Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο Ισόγειο δυναμικότητας είκοσι δύο (22) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι : «Ιδιωτικό
Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο – ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ».
Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί
επί της Παρόδου Κορίνθου, στο Αίγιο με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Παππά Αρσινόη.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 165508 /Ν1
(5)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γυμνασίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α/01-09-1977).
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/25-01-2013) «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
ν. 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α/17-09-2013) «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», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ.Α) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 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»

Τεύχος Β’ 4518/16.10.2018

(ΦΕΚ 3057/τ.Β/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β/03-04-2013).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και … ΝΠΔΔ» (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/21-06-2013).
5. Την αριθμ. Φ.2.Α/138245/Δ5/27-09-2013 (ΦΕΚ
192/τ.Β/31-1-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ Δ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.2.Α/62303/Δ5/23-4-2014 (ΦΕΚ
1122/τ.Β/5-5-2014) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 108573/Δ2/07-7-2015 (ΦΕΚ
1558/τ.Β/24-7-2015) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 96050/Ν1/8-6-2017 (ΦΕΚ
2138/τ.Β/22-06-2017) υπουργική απόφαση.
6. Την αριθμ. ΔA/35338/24-08-2018 (327ης/23-8-2018
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης
του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Την από 30-3-2018 αίτηση τροποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Εκπαιδευτήρια Ο.
Καραγλάνη-Δ. Αντωνόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία».
8. Το π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/τΑ/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.Α/138245/Δ5/27-9-2013
(ΦΕΚ 192/τ.Β/31-1-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γυμνασίου, η οποία τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Φ.2.Α/62303/Δ5/23-4-2014 (ΦΕΚ 1122/τ.Β/
5-5-2014) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 108573/Δ2/7-7-2015 (ΦΕΚ 1558/τ.Β/24-7-2015)
υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.
96050/Ν1/8-6-2017 (ΦΕΚ 2138/τ.Β/22-06-2017) υπουργική
απόφαση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «Εκπαιδευτήρια Ο. Καραγλάνη- Δ. Αντωνόπουλος
Ανώνυμη Εταιρεία», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γυμνασίου για έντεκα (11) αίθουσες
διδασκαλίας εκ των οποίων έξι (6) δυναμικότητας είκοσι
πέντε (25) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών
και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών. Επίσης
για δώδεκα (12) εργαστήρια κοινής χρήσης με το Λύκειο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο- Εκπαιδευτική ΑναγέννησηΕκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου».
Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Χρυσανθέμων
11, στις Αφίδνες, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
τον Αντωνόπουλο Δημήτριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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