
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

3 Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται 
να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και 
επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος 
της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας κα-
θώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκα-
λίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

4 Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Σχολικών 
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 80949/Ν1 (1)
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. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 

2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτ-
λο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα-
φή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) 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 πα-
ραγράφου 1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18.11.2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών ... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 
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).

7. Την υπό στοιχεία 149560/Δ5/15.10.2013 (Β΄ 666/
2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, όπως τροποποιήθηκε 
ως προς τη δυναμικότητα με την υπό στοιχεία 71914/
Ν1/7.5.2018 (Β΄ 1860) υπουργική απόφαση και με την 
υπό στοιχεία 149428/Ν1/3.11.2020 (Β΄ 5030) υπουργική 
απόφαση.

8. Την από 16.1.2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/24321/18.6.2021 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 149560/Δ5/15.10.2013 
(Β΄ 666/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, όπως τροπο-
ποιήθηκε ως προς τη δυναμικότητα με την υπό στοιχεία 
71914/Ν1/7.5.2018 (Β΄ 1860) υπουργική απόφαση και με 
την υπό στοιχεία 149428/Ν1/3.11.2020 (Β΄ 5030) υπουρ-
γική απόφαση, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΚΟΠΕΡΤΙ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο όροφο, 
μία (1) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων και μια (1) 
δυναμικότητας δέκα επτά (17) νηπίων και δύο αίθουσες 
διδασκαλίας (2) στο υποβαθμισμένο ισόγειο, μία δυνα-
μικότητας είκοσι πέντε (25) νηπίων και μία (1) δέκα τεσ-
σάρων (14) νηπίων.

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

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτ. 15 
στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Χατζημουρατίδου 
Ελισσάβετ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ioυλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 80970/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-

αγωγείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1.γ της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016» (Α΄ 222).

2. Την υπό στοιχεία 167434/Ν1/25.10.2019 (Β΄ 4561) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Π. ΚΟΤΤΑ - Π. ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.».

3. Την από 12.4.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
4. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

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

Ανακαλούμε κατόπιν σχετικής αίτησης την υπό στοι-
χεία 167434/Ν1/25.10.2019 (Β΄ 4561) υπουργική απόφα-
ση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην 
εταιρεία «Π. ΚΟΤΤΑ - Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», που 
εδρεύει στο 4ο χλμ Κολχικού - Λαγκαδά, στη Θεσσαλο-
νίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ioυλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Αριθμ. 78844/Ν1 (3)
Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτεί-

ται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης 

και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλμα-

τος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα 

Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας 

καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της δι-

δασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν, και ιδίως όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 252).

2. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.13 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 
(Α΄ 252).

3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.14 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017 «Σύ-
σταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
(Α΄ 17).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υπουργών» (Α΄ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 
απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή» (Β΄ 33).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 
υπουργικής απόφασης Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυ-
πουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμέ-
νους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτε-
λών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/424/78827/Β1/1.7.2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της 

διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ-
σών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

1. Με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία της περ. 1 της υπο-
παρ. Θ.12 υποβάλλεται στην αρμόδια, σε περιφερειακό 
επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φά-
κελος που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντί-
στοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
ή απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελμα-
τικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή απόφαση Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα 
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) 
θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις 
που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν 
με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, 
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκα-
λίας ξένης γλώσσας.

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση 
για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν είτε στο 
κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να 
συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημό-
σιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία 
αναγράφεται ότι:

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις 
παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φρο-
ντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον 
διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο 
όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα (ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς 
ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

iv) αιτείται την αναγγελία της άδειας ασκήσεως του 
επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,
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v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις.

γ) Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 
γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα 
βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φρο-
ντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ 
αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)

δ) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημο-
σίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του 
αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 
του ν. 4210/2013).

ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύ-
οντος διαβατηρίου.

2. Η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνει την υποβο-
λή των ως άνω δικαιολογητικών και αναζητά αυτεπαγ-
γέλτως το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης του αιτούντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγ-
γέλματος της διδασκαλίας που προβλέπεται στο δεύ-
τερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

3. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, με τη δια-
δικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 
(Α΄ 32), χορηγείται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της 

διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
και κατ’ οίκον διδασκαλίας

1. Με την ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας της περ. 6 της 
παρ. Θ.12 υποβάλλεται στην αρμόδια, σε περιφερειακό 
επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φά-
κελος που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντί-
στοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
ή απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελμα-
τικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή απόφαση Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα 
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και 
θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις 
που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν 
με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, 
απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκα-
λίας ξένης γλώσσας.

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση 
για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν, είτε στο 

κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να 
συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημό-
σιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία 
αναγράφεται ότι:

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις 
παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φρο-
ντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον 
διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο 
όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα (ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς 
ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

iv) αιτείται την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του 
επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,

v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις.

γ) Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 
γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα 
βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φρο-
ντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ 
αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

δ) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημο-
σίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του 
αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 
του ν. 4210/2013).

ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύ-
οντος διαβατηρίου.

στ) Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη αρμόδια Δι-
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ζ) Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής εφαρ-
μογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που βεβαιώνει την 
εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ 
της αρχικής αίτησης για την ανανέωση άδειας διδασκαλί-
ας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οί-
κον διδασκαλίας, δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της 
παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

2. Η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνει την υποβο-
λή των ως άνω δικαιολογητικών και αναζητά αυτεπαγ-
γέλτως το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης του αιτούντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανανέωσης.
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3. Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία 
αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), 
με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

4. Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης ανανέωσης 
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας 
σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον 
διδασκαλίας, εφόσον ο κάτοχος της αδείας δικαιούται να 
συνεχίζει να διδάσκει, έχοντας το ίδιο προσόν, σε ένα ή 
πλέον του ενός εκ των Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών και κατ’ οίκον, τυχόν αίτησή του για διδασκαλία 
στα λοιπά εξ’ αυτών (ή/και Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών, κατ’ οίκον), πέραν των οριζομένων στην αρ-
χική άδεια διδασκαλίας, θα εξεταστεί στο πλαίσιο του 
αρχικού αιτήματος ανανέωσης άδειας διδασκαλίας από 
την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα υπηρεσιών
1. Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του 

επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία της περ. 1 
της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (συμπεριλαμβανομένων και των επικαι-
ροποιήσεων φακέλων εκπαιδευτικών της υποπ. Θ.13 
και Θ.14 του ν.  4093/2012) που υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ μέχρι και τις 30.6.2021 (ή με 
σφραγίδα ταχυδρομείου έως 30.6.2021), εξετάζονται και 
διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος τηρεί και 
το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου αρμοδιότητάς 
του.

2. Από 1.7.2021, η οικεία σε περιφερειακό επίπεδο 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί την 
αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση αιτήσε-
ων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως 
του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία (της περ. 1 
της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012), συμπεριλαμβανομένων και των επικαιρο-
ποιήσεων φακέλων εκπαιδευτικών της υποπαρ. Θ.13 και 
Θ.14 του ν. 4093/2012, ως ισχύει.

Ομοίως, με απόφαση της οικείας σε περιφερειακό 
επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ανανεώνονται οι αιτήσεις ανανέωσης που υπεβλήθη-
σαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι 30.8.2019 (δυνάμει της περ. 5 
της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του 
ν. 4547/2018 / Α΄ 102) και ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, 
με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (σύμφωνα με την 
περ. 6 της υποπαρ. Θ.12 όπως προστέθηκε με την παρ. β 
του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Άρθρο 4
Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού για τη διδα-

σκαλία σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την 
κατ’ οίκον διδασκαλία

Για την επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευ-
τικού, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των 

απαιτουμένων εκ του νόμου δικαιολογητικών, με βάση 
τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε αναγγελία ή ανανέωση 
άδειας επαγγέλματος διδασκαλίας, η Διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των υποπαρ. Θ.13 και Θ.14 της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ioυλίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

Αριθμ. 6149 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6878/14-10-2013 από-

φασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με 

θέμα «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης 

και Υποστήριξης» (Β΄ 2709).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες» (Α΄ 199).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 «Θέμα-
τα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(Α΄ 24).

3. Το υπό στοιχεία 65626/Γ6/15.5.2013 έγγραφο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

4. Το υπό στοιχεία 70257/Γ6/23.5.2013 έγγραφο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του υπό 
στοιχεία 65626/Γ6/15.5.2013 σχετικού εγγράφου μας».

5. Το υπό στοιχεία 3073/Γ6/10.1.2014 έγγραφο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση 
των ΣΔΕΫ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΫ».

6. Την υπό στοιχεία 17812/Γ6/12.2.2014 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και κα-
θορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και 
συντονιστών αυτών».

7. Την υπό στοιχεία 128724/Δ3/3.8.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετο-
νομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 2540).

8. Την υπό στοιχεία 128728/Δ3/3.8.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετο-
νομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 2591).

9. Το υπό στοιχεία Φ.2.4/7823/14.7.2017 έγγραφο 
της ΠΔΕ Κρήτης με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για την 
Τροποποίηση Απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».
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10. Την υπό στοιχεία 139591/Δ3/6.9.2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετο-
νομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης» (Β΄ 3073).

11. Την υπό στοιχεία εισερχ. 5853/24.6.2021 εισήγηση 
της ΔΙΠΕ Λασιθίου.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

13. Την υπ’ αρ. 6878/14.10.2013 (Β΄ 2709) απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 8467/29.11.2013 (Β΄ 3176), 377/22.1.2014 
(Β΄ 258) και 8329/9.8.2017 (Β΄ 3250) αποφάσεις, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 6878/14.10.2013 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, η οποία έχει πλέον 
ως εξής:

1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου:
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου

• 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 23ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού
• 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Αλικαρνασσού
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 2ο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 27ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου

• 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών
• 51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
• 74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
4ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Σχολείο Κωφών και Βαρή-
κοων Ηρακλείου

• 18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
• 48ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
5ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Αρκαλοχωρίου:

• Δημοτικό Σχολείο Θραψανού
• Δημοτικό Σχολείο Αγίων Παρασκιών
• Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αρχανών

6ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 
Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Μοιρών:

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών
• Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα
• Δημοτικό Σχολείο Ασημίου
• Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας
7ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Σχολείο Κωφών και Βαρή-
κοων Μοιρών (Γαλιά):

• Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
• Δημοτικό Σχολείο Γέργερης
• Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου
2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων:
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
στο ΚΑΠΝΚ:

• 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών
• 35ο Νηπιαγωγείο Χανίων
• 4ο Γυμνάσιο Χανίων
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Χανίων:

• 15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας
• Δημοτικό Σχολείο Παζινού
• 17ο Νηπιαγωγείο Χανίων
• Γυμνάσιο Σούδας
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Χανίων:

• 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών
• 1ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών
• Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών
4ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Χανίων για αυτιστικά παιδιά:

• 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας
• Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας
• Δημοτικό Σχολείο Βαρύπετρου
• Γυμνάσιο Αλικιανού
3. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ρεθύμνου:

• 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος
• 5ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
• 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
• Γυμνάσιο Περάματος
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4. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Νικολάου:

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
• 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ιεράπετρας:

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
• 5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Σητείας:

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
• 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
• 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας
5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλεί-

ου
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου:
• 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Ηρακλείου:

• 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου:
• 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
• 6ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου
4ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου:
• Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας
• Γυμνάσιο Ασημίου
• Γυμνάσιο Γέργερης
• Γυμνάσιο Μοιρών
• Γυμνάσιο Τυμπακίου
6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων:
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Χανίων:
• 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Χανίων
• Γυμνάσιο Βρυσών
• Δημοτικό Σχολείο Βρυσών

• Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης
• Δημοτικό Σχολείο Κουρνά
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Κισάμου:
• Γυμνάσιο Βουκολιών
• Γυμνάσιο Πλατανιά
• 1ο Γυμνάσιο Κισάμου
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου
• Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Χανίων:

• 1ο Γυμνάσιο Χανίων
• 5ο Γυμνάσιο Χανίων
• ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου
• Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής
• 1ο Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου
7. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου:
• 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
• 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ρεθύμνου
• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Ρεθύμνου
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος
• 3ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Ρεθύμνου:

• 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
• Γυμνάσιο Ατσιπόπουλου
• 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου
• Δημοτικό Σχολείο Γερανίου
8. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου:
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
• Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς
• 2ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης
• 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
• Γυμνάσιο Νεάπολης
2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας:
• Νηπιαγωγείο Κουτσουρά
• 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
• Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής
• Δημοτικό Σχολείο Μακρύ Γιαλού
• 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης με 

Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ το ΕΕΕΕΚ Σητείας:
• 2ο Γυμνάσιο Σητείας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2021

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
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*02033692807210008*

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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