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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς των (α) αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «FLORIOS
MYKONOS FOUNDATION” και (β) ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «BSK MARINE
IKE» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Λιμεναρχείο Μυκόνου.

2

Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων.

3

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Φωτεινής
Καριώτου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

4

Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

5

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

6

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183690/13-06-2018
(Β’ 2699) απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στην
έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση»
(E- learning).

Αρ. Φύλλου 4676

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς των (α) αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία
«FLORIOS MYKONOS FOUNDATION” και (β) ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία
«BSK MARINE IKE» προς το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Λιμεναρχείο Μυκόνου.
Με την υπό στοιχεία 111765 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 14-09-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του ΑΚ, έγινε
αποδεκτή η, από 27-5-2021 κοινή επιστολή - πρόταση
δωρεάς των (α) αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με
την επωνυμία «FLORIOS MYKONOS FOUNDATION» και
(β) ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία
«BSK MARINE IKE» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Λιμεναρχείο
Μυκόνου, η οποία συνίσταται σε ένα πνευστό σκάφος
με ενισχυμένη γάστρα τύπου “Skipper 38 Patrol”, μήκους
11,53 μέτρων, συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.
Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
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Αριθμ. 114660/ΓΔ4
(2)
Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
9. Την υπ’ αρ. 44/02-09-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/573/108575/B1/06-09-2021 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ο τρόπος αξιολόγησης μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων καθορίζεται ως εξής:
Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών
με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και
των μαθητών με σκοπό «τη διάπλασή τους σε ελεύθερους
και υπεύθυνους πολίτες» και την ενίσχυση των δεξιοτήτων
μάθησης του 21ου αι., των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης, υπευθυνότητας και ενσυναίσθησης, των δεξιοτήτων στρατηγικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων
και αναστοχασμού καθώς και των δεξιοτήτων ψηφιακής
μάθησης, τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης.
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Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται διά βίου και
να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξελίσσονται,
σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας και στην κοινωνία, καθώς και να αντεπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα
και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου.
Είναι σημαντικό η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής,
με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να έχει διδαχθεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων έννοιες
και δεξιότητες από όλες τις επιμέρους Θεματικές Ενότητες. Για τον λόγο αυτό σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη
του Συλλόγου Διδασκόντων:
Δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων
(portfolio) τμήματος/τάξης στο οποίο θα υπάρχουν κατ’
ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τα
οποία θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο
έως και τη Γ’ Γυμνασίου.
Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι,
οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση,
εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.
Αξιολόγηση Μαθητών/Μαθητριών
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο
κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτο-ρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας
και της αυτοβελτίωσης.
Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δίνεται έμφαση στην περιγραφική
αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων
(portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων
λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά τον σχεδιασμό των
Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας.
Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο
και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: την
αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων των μαθητριών και των μαθητών.
Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας/μαθητή, ήτοι το
portfolio:
(α) παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή ως
προσωπικό τους αρχείο,
(β) αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής
προς τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων για την ενημέρωσή τους,
(γ) είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα συμπεριληπτικό
εργαλείο αποτύπωσης των επιτεύξεων και των εμποδίων επίτευξης καθώς και του μαθησιακού προφίλ κάθε
μαθήτριας και μαθητή,
(δ) μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις
αξιολόγησης, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα, και πεδία συγκρότησης του
σχολικού βιογραφικού της μαθήτριας και του μαθητή.
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Τα στοιχεία του ατομικού φάκελου της μαθήτριας και του μαθητή από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, μπορεί να
συνεκτιμώνται σε αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης Εξατομικευμένου
Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), κατά τη Συμβουλευτική Επαγγελματική Σταδιοδρομία και σε όποια άλλη ενέργεια εξατομικευμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού.
Στο φάκελο επιτευγμάτων (portfolio) τηρείται φύλλο προόδου δεξιοτήτων του/της μαθητή/τριας ανά θεματική
ενότητα, βάσει του συνημμένου υποδείγματος I.
Το υπόδειγμα συμπληρώνεται ως εξής:
Α. Ο/η εκπαιδευτικός εξετάζει τους στόχους (κύκλοι δεξιοτήτων) που θέτει το πρόγραμμα που έχει επιλέξει για
την εκάστοτε θεματική ενότητα.
Β. Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για κάθε μαθητή/τρια κατά την παιδαγωγική του κρίση και τις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Γ. Χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/εκδήλωσης σύμφωνα με την τετράβαθμη κλίμακα και τους δείκτες που
υποδεικνύονται στο υπόδειγμα.
Δ. Ενημερώνει το φύλλο προόδου στη λήξη κάθε θεματικής ενότητας για κάθε μαθητή/τρια ονομάζοντας τη
θεματική/υποθεματική ενότητα (π.χ. Ευ Ζην/Ψυχική Υγεία) και τον τίτλο του προγράμματος που υλοποίησε.
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Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό
έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. Φ.146/114201/Ζ2
(3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Φωτεινής Καριώτου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α’ 258),
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γ. τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
3. Την υπό στοιχεία ΤΠ - 6445/22-10-2014 πράξη του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γ’ 1511) για τη μονιμοποίηση
της Φωτεινής Καριώτου στη βαθμίδας του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες»(ΜΣΜ60).
4. Την υπ’ αρ. 953/19-07-2021 αίτηση της Επίκουρης
Καθηγήτριας Φωτεινής Καριώτου για τη μεταβολή του
γνωστικού της αντικειμένου.
5. α. Την απόφαση της από 23-07-2021 519ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ορθή επανάληψη), με την οποία
εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Επίκουρης Καθηγήτριας, καθώς
και την ομόφωνη απόφαση της από 22-07-2021 216ης
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
β. Το γεγονός ότι στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
δεν υπάρχουν τομείς και τμήματα παρά μόνον Θεματικές Ενότητες και Σχολές, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ν. 2552/1997, καθώς και το ότι οι κωδικοί των Θεματικών
Ενοτήτων υφίστανται για εσωτερική χρήση και δύνανται
να αλλάζουν. Εν προκειμένω, ο κωδικός της Θεματικής
Ενότητας ΜΣΜ60 άλλαξε σε ΜΣΜ71.
γ. Το γεγονός ότι το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο
«Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες με έμφαση στις αναλυτικές μεθόδους»» ανήκει στη Θεματική
Ενότητα «Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά», το οποίο επανιδρύθηκε
καθώς και οι Θεματικές Ενότητες που εντάσσονται σε
αυτό (Β’ 2009/2018).
6. Το υπ’ αρ. 608/05-08-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.98375/
Ζ2/09-08-2021 και 97629/Ζ2/05-08-2021 όμοιο) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά στη μεταβολή
γνωστικού αντικειμένου της Φωτεινής Καριώτου.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της Φωτεινής Καριώτου του Βασιλείου μέλους ΔΕΠ,
Επίκουρης Καθηγήτριας στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από «Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές
Επιστήμες» (ΜΣΜ60) σε «Μαθηματικά Πρότυπα στις
Φυσικές Επιστήμες με έμφαση στις αναλυτικές μεθόδους» (ΜΣΜ71).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 114405/Ν1
(4)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν 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 τίτλο "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 υπογραφή των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33
του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων” (Α’ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων - 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
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27, όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 135 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), των άρθρων
28 και 29 του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67).
5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
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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 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).
6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β’ 1584).
7. Την από 8-3-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32232/31-8-2021 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
9. 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,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Β’ 8).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην Καλαϊτζή Μελαχροινή-Μελάνια άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2)
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας
είκοσι επτά (27) νηπίων και μία (1) δυναμικότητας δέκα
(10) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο -ΖΟΥΓΚΛΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Σαρδέων
51, στην Ξάνθη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 4676/11.10.2021

Αριθμ. 114422/Ν1
(5)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1γ της υποπαρ. Θ4 της
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).
2. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/109128/Δ5/14-7-2014
(Β’ 2044) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 84854/Δ1/28-5-2015 (Β’ 1072) υπουργική
απόφαση
3. Το υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 108387/Ν1/6-9-2021 αίτημα 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,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
5. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2021-2022, την υπό
στοιχεία Φ.2.ΓΒ/109128/Δ5/14-7-2017 (Β’ 2044/2014)
άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας της Τζαμπανάκη Στυλιανής, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 84854/Δ1/28-5-2015 (Β’ 1072)
υπουργική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης.
Το εν λόγω Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Ν. Κουντουριώτου 102, στη Νίκαια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2021

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Τεύχος B’ 4676/11.10.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 20216102
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183690/13-06-2018
(Β’ 2699) απόφασης της Συγκλήτου που αφορά
στην έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο
«Ηλεκτρονική Μάθηση» (E- learning).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22- 12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14
και 15.
7. Το Υ.Ο.Δ.Δ. 617/2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 και
το Υ.Ο.Δ.Δ. 722/2019 (ΑΔΑ:906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο
δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία 133541/Ζ1/29-8- 2019
υπουργική απόφαση περί παράτασης της θητείας του
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31-08-2022.
8. Την υπ’ αρ. 20215762/1-09-2021 απόφαση του
Πρύτανη (ΑΔΑ: Ψ7ΜΓ469Β7Τ-ΟΑ0) περί συγκρότησης
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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9. Την υπ’ αρ. 20183690/13-06-2018 (Β’ 2699) απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
20207832/26.11.2020 (Β’ 5376) απόφαση της Συγκλήτου
και την υπ’ αρ. 20212404/5.04.2021 (Β’ 1529) απόφαση.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (συνεδρίαση 14η/
27-07-2021).
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
της υπ’ αρ. 20183690/13- 06-2018 (Β’ 2699) απόφασης
της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα
μεταπτυχιακών φοιτητών
Η παρ. 5 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΠΜΣ μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ-ΠΜΣ. Το ύψος κάθε υποτροφίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των διδάκτρων ενός
εξαμήνου.
Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια
με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ
ΠΜΣ και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ.
Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με
απόφαση της Συνέλευσης. Η χορήγηση τιμητικών υποτροφιών γίνεται με μείωση του κόστους των διδάκτρων
του επόμενου εξαμήνου κατά €500 στον/η φοιτητή/τρια
με την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατεύθυνση.
Από τις χρηματικές υποτροφίες εξαιρούνται οι φοιτητές που δεν καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης.
Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός με την ίδια
ως άνω βαθμολογία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους
ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής.».
«Άρθρο 10
Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων
Η περ. ii της παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ii. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου κάθε κύκλου
σπουδών, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ καταθέτουν στο Διευθυντή του ΠΜΣ καταλόγους θεματικών περιοχών για
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες οι οποίοι δημοσιοποιούνται στους φοιτητές με ευθύνη του Διευθυντή
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του ΠΜΣ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν θεματική περιοχή και επιβλέποντα και, με τη σύμφωνη γνώμη
του, καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
ΠΜΣ. Η ΣΕ-ΠΜΣ καταβάλλει προσπάθεια για την, κατά
το δυνατό, ισοκατανομή των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στους διδάσκοντες του ΠΜΣ, ορίζει τις
τριμελείς εξεταστικές επιτροπές των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και υποβάλλει σχετική εισήγηση
στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Οι αιτήσεις
εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
θα υποβάλλονται από τους φοιτητές την εβδομάδα
αμέσως μετά το πέρας της εγγραφής τους στο Γ’ ακαδημαϊκό εξάμηνο.».
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«Άρθρο 12
Τίτλος Σπουδών
Στο άρθρο 12 προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
«7. Το Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκειας στους αποφοίτους του,
όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 20200671/3-2-2020
απόφαση Συγκλήτου (Β΄ 538)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς,14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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