
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2 Ίδρυση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου 
στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21067/Ζ1 (1)
   Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφί-

ας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατά-

ξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) των άρθρων 1- 3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

γ) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

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

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφάλμ. Α’126), 

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 16/
23-07-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής (συνέλευση υπ’ αρ. 13/11-7-2019) της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Το υπ’ αρ. 204454/Ζ1/24-12-2019 έγγραφο προς 
την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το 
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις-
παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπ’ αρ. 19321/12-01-2021 έγγραφο της Εθνικής 
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με 
το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυπώνει 
ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του 
Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορι-
κής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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Αττικής στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46, του
ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/92/17301/Β1/12-02-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), στην ειδικότητα του εν λόγω Τμήμα-
τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων, διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογρα-
φίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του 
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    Αριθμ. 21350/Ζ1 (2)
Ίδρυση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμή-

νου στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τε-

χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),

β) του π.δ. 169/1984 «Ίδρυση σχολής καλών τεχνών 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α’ 57) 
και του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, 
μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α’  134 - διορθ. 
σφαλμ. Α’140),

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 (Β’ 33) κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο».

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3039/20.11.2020) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/62/12377/Β1/02-02-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία από την εν θέματι υπουργική απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., ούτε σε βάρος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Α.Π.Θ. ιδρύονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρη-
μένου εξαμήνου με τίτλο:

1. Δραματολογία - Παραστασιολογία
2. Υποκριτική
3. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία
4. Σκηνοθεσία
Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος ρυθμίζο-

νται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των ως άνω 
Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου, όπως ιδίως το 
εξάμηνο έναρξης λειτουργίας των κατευθύνσεων, ο χρό-
νος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων 
προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    Αριθμ. 20989/Ν 1 (3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

ποιήθηκαν και ισχύουν, 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-
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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 άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και 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 6 του π.δ. 79/ 
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’  αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών 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 υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1584).

6. Την από 14-2-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/2572/5-2-2021 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 8).

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

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στην 
ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αί-
θουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων και μία (1) είκοσι τριών (23) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΟΛΗ 
ΜΑΓΙΚΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην Ακτή Θεμιστο-
κλέους 102 στον Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2021 

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

      Αριθμ. 21003/Ν1 (4)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπι-

αγωγείου 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).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως 
τροποποιήθηκαν 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 άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/ 
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 και 
5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα-
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου 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. Τις υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/ΙΑ/18-
11-2012 υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών...και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324 και Β΄ 3057).

6. Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ.22/οικ. 11828/293 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ (Βρεφικών - Παι-
δικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλη-
σης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, 
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

7.  Την υπ’ αρ.14828/31-8-2020 απόφαση του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, τροποποίησης της άδειας της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. της εται-
ρείας «ΜΙΝΙΟΝ IKE».

8. Την υπό στοιχεία 145564/Ν1/19-09-2019 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 3628 και Β΄ 3881 Διόρθωση Σφάλματος) 
χορήγησης αδείας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου στη Μπαρτζάκη Μαρία.

9. Την από 28-5-2020 αίτηση της Κουιμτσίδου Παρθέ-
νας, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΜΙΝΙΟΝ IKE.».

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β’ 8).
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13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, η οποία χορηγήθηκε με την 
υπό στοιχεία 145564/Ν1/19-09-2019 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 3628 και Β΄ 3881 Διόρθωση Σφάλματος), από την 
Μπαρτζάκη Μαρία, στην εταιρεία «ΜΙΝΙΟΝ IKE.», για μία 
(1) αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο όροφο δυναμικό-
τητας δέκα έξι (16) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΜΙΝΙΟΝ IKE».

Το νηπιαγωγείο θα λειτουργεί στην οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου 20 στο Ωραιόκαστρο, με νόμιμη εκπρόσωπο 
την Κουιμτσίδου Παρθένα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2021

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