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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 173678/ΓΔ4 (1)
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 

(Τ.Θ.Δ.Δ.).   

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 2 
του άρθρου 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο-
λείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

3) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4) Το π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6) Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8) Την υπό στοιχεία 125735/Δ2/21-09-2020 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορι-
σμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται 
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό 
έτος 2020-2021» (Β΄ 4178).

9) Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/21-09-2020 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ομάδες 
και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και 
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, 
υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 
τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των 
γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού 
Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα» (Β΄ 4177).

10) Την υπό στοιχεία Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 από-
φαση (Β΄ 4786) της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

11) Τις υπ’ αρ. 53/12-11-2020 και 58/17-12-2020 πρά-
ξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής και το υπό στοιχεία εισ. 173155/
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Δ2/21-12-2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/641/171465/Β1/17-12-2020 εισήγηση του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τη διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμέ-
νης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), η οποία θα ανταποκρίνεται 
με επάρκεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία στην κρίσιμη 
εκπαιδευτική αποστολή της και θα ενσωματώνει τις 
απαραίτητες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες θα δι-
ασφαλίζουν το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας.

Ι. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη 
της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.

1. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 
αποτελεί ένα προσεκτικά σχεδιασμένο «αποθετήριο» 
εξεταστικών αντικειμένων (θεμάτων). Επιτρέπει την 
καταχώριση, αποθήκευση και ανάκληση κάθε αντικει-
μένου με βάση συγκεκριμένες δομημένες πληροφορί-
ες (μεταδεδομένα). Ως μια δυναμική και εξελισσόμενη
διαδικασία, η δημιουργία και η λειτουργία της αποτε-
λούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης της
διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών 
ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου.

Βασικά χαρακτηριστικά της Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελούν:
α. Η συμβατότητα των εξεταστικών αντικειμένων (θε-

μάτων) με τα Προγράμματα Σπουδών, την ύλη και τις 
οδηγίες διδασκαλίας του εκάστοτε μαθήματος.

β. Η διαμόρφωση, συστηματική οργάνωση και κατηγο-
ριοποίηση των περιεχομένων της βάσει προδιαγραφών.

γ. Η δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού ή/και επικαι-
ροποίησής της.

δ. Η ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό της.
ε. Η δυνατότητα αξιοποίησής της σε ερευνητικές δρά-

σεις του Ι.Ε.Π. με στόχο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Η Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελεί γενικότερα μια δεξαμενή γνώσης, 

εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατρο-
φοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνιστά εκ-
παιδευτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει ως 
μηχανισμός βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς:

α. Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο κατά 
τον σχεδιασμό όσο και κατά τον αναστοχασμό.

β. Συνδράμει στην αποτίμηση της εφαρμογής των αρ-
χών και κατευθύνσεων των Προγραμμάτων Σπουδών, 
καθώς και των οδηγιών για τη διδασκαλία του εκάστοτε 
μαθήματος.

γ. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφω-
τικής αξιολόγησης, καθώς είναι προσβάσιμη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.

δ. Ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 
εξετάσεων μέσα από διαδικασίες προτυποποίησης των 
θεμάτων.

ε. Συμβάλλει στη διαμόρφωση όρων ισότιμης συμμε-
τοχής όλων στην εκπαίδευση.

στ. Προωθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 

σχολικής τάξης στη διαδικασία διαμόρφωσης θεμάτων 
αξιολόγησης πανελλαδικού χαρακτήρα.

ζ. Παρέχει κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς για άμε-
ση σύνδεση του διδακτικού σχεδιασμού τους με την δι-
αδικασία διαμόρφωσης θεμάτων.

η. Επαυξάνει τις δυνατότητες για συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών.

θ. Παρέχει δυνατότητες και κίνητρα για ερευνητικό 
προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση 
μεταδεδομένων.

ι. Συμβάλλει στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προ-
γραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

ια. Επιτρέπει τη συλλογή μεταδεδομένων και την αξι-
οποίησή τους ως ερευνητικού υλικού για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση πολιτικών.

Συνολικά, ο ρόλος της Τ.Θ.Δ.Δ. είναι πολυεπίπεδος:
α. Επιμορφωτικός, με την έννοια ότι συμβάλλει, με 

το πλήθος και την ποιότητα των επιλογών που προσφέ-
ρει, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

β. Παιδαγωγικός, με την έννοια ότι μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως παιδαγωγικό εργαλείο που ενισχύει την εκπαι-
δευτική διαδικασία και την ποιότητα των σπουδών.

γ. Διαμορφωτικός, καθώς λειτουργεί ως δείκτης για 
την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συνεχή 
αποτίμηση της διδακτικής πράξης.

δ. Αξιολογικός, επειδή δύναται να αξιοποιηθεί σε πρα-
κτικές διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης.

ε. Ερευνητικός - ανατροφοδοτικός, καθώς παρέχει δε-
δομένα απαραίτητα για την αποτίμηση (με συστηματικό 
και τεκμηριωμένο τρόπο) της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος.

2. Βασική επιδίωξη αποτελεί η Τ.Θ.Δ.Δ. να:
α) ανταποκρίνεται τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

απαιτήσεις όσο και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών των διαφορε-
τικών τύπων Λυκείων,

β) παρέχει δυνατότητες αντιμετώπισης των έκτακτων 
καταστάσεων ή των ιδιαίτερων συνθηκών που είναι πι-
θανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 
(π.χ. αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, αιτιολογημένη 
απουσία μαθητών/μαθητριών κ.λπ.).

3. Κατά την Α΄ φάση, σχολικό έτος 2020-2021, η Τ.Θ.Δ.Δ. 
θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ 
Λυκείου. Κατά τη β΄ φάση, σχολικό έτος  2021-2022, 
η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξε-
τάσεις της Β΄ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των 
θεμάτων που αφορούν την Α΄ Λυκείου. Κατά τη γ΄ φάση, 
σχολικό έτος  2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο  πρώτος 
κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις 
απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, με παράλληλο 
εμπλουτισμό των θεμάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου.

ΙΙ. Υποβολή, αξιολόγηση, επιλογή και εισαγωγή θεμά-
των διαβαθμισμένης δυσκολίας

Στο Ι.Ε.Π. λειτουργεί διαδικτυακή πλατφόρμα στην 
οποία μπορούν να υποβάλλουν θέματα (προς αξιο-
λόγηση) για την Τ.Θ.Δ.Δ. τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, 
καθώς και επιστημονικοί φορείς, με προσωποποιημέ-
νους κωδικούς. Οι προδιαγραφές των θεμάτων για κάθε 
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γνωστικό αντικείμενο αναρτώνται στην πλατφόρμα με 
ευθύνη του Ι.Ε.Π. Η αξιολόγηση των θεμάτων γίνεται από 
επιστημονική ομάδα που επιλέγεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης.
Τα θέματα, μετά την αξιολόγησή τους από τους αξιολο-
γητές, εισάγονται στην Τράπεζα Θεμάτων ή επιστρέφο-
νται στον συντάκτη για διόρθωση.

ΙΙΙ. Πρόσβαση στην Τ.Θ.Δ.Δ.
Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό 

της από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την 
πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

IV. Τυχαία επιλογή θεμάτων
1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυ-

τοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό 
αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής 
δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις 
προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου 
Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε 
τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που 
βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας 
(25 μονάδες). Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με 
το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και 
θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με από-
φαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά 
τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε 
ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους 
διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. 
ενδεικτικά θέματα.

2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετά-
σεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την 
Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν 
από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση 
Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. 
στο Ι.Ε.Π.

3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για 
το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ-
κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ - Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθη-
μα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικεί-
ος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των 
κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο 
ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς 
εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρ-
χαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη 
τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο 
οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο 
Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, 
ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαί-
δευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα 
γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο 
σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέ-
τασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης 
μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις 
προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά 
η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο 
νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις 
κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών 
εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδά-
σκοντες/ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα 
της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη 
και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/
τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μα-
θητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την 
Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

Ι

 Αριθμ. 173686/Ν1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε 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 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013  
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

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 την διάταξη της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διά - 
ταξη 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 
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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 (Β΄ 3324) 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β΄ 1584) υπουρ-
γική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 102154/Ν1/20-6-2018 (Β΄ 2560) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολεί-
ου στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 
ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.».

7. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 31262/Ν1/27-2-2019 αί-
τηση των ενδιαφερομένων για τροποποίηση της άδειας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/37459/15-10-2020 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υφυπουργού».

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 102154/Ν1/20-6-2018 
(Β΄ 2560) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχο-
λείου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το  σχολικό έτος  2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕ-
ΤΑΚΗ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης – Δημοτικού Σχολείου για δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσά-
ρων (24) και έντεκα (11) μαθητών και για έξι (6) αίθουσες 
διδασκαλίας στον πρώτο όροφο δυναμικότητας δεκαέξι 
(16) μαθητών έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο – JUNIOR ACADEMY - ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην Άνω Χερσόνη-
σο (θέση Σπήλιους), στο Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου 
Κρήτης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων τον Μαρκάκη Αριστοτέλη.

Η απόφαση αυτή ισχύει και για το σχολικό έτος 2019-
2020, για το οποίο ο αριθμός των μαθητών της Α΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου δεν μπορούσε να υπερβαίνει 
τους είκοσι τέσσερις (24) μαθητές ανά τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

    Αριθμ. 173649/Ν1 (3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε 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 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013  
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

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 άρ-
θρου 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 (Β΄ 756) κοινή υπουργική 
απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β΄ 3324) 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β΄ 1584) υπουρ-
γική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
(Β΄ 1157) υπουργική απόφαση.

7. Την υπ’ αρ. 3937/7-9-2010 απόφαση της Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πρόνοιας).

8. Την από 24-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/46639/4-12-2020 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υφυπουργού».

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:
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Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΚΟΡ-
ΚΟΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι ενός (21) νηπίων. Ωστόσο, ο συ-
νολικός αριθμός των νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει 
τα δεκαέξι (16), δεδομένης της δυναμικότητας των αύ-
λειων χώρων.

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

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ρεθύ-
μνης 19, στο Γέρακα Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ  
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*02057873012200008*

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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