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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.153/104159/Α5 (1)
 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.  2725/1999 

«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210) και εν 
συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), την παρ. Γ περ. 1 του 
άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Α’ 120), το άρθρο 53 του 
ν. 4049/2012 (Α’ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 
του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

2. Τις διατάξεις της περ. α παρ. 12 του άρθρου 18 του 
ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλη-
τικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 210), όπως αντι-
καταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του 
ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8).

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/ 
2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/ 

2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 254).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

6. Τις διατάξεις της παρ.  33 του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 30 του ν. 4726/2020 
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των 
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών 
ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραι-
ότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 181).

8. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α’ 45), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α’ του 
ν. 4250/2014 (Α’ 74).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/
19-03-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 544), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 (Β’ 1291) όμοια.

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/ 
2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές 
διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).

12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/ 
2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδι-
κασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις 
Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το ’’νέο’’ σύ-
στημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με 
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το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 
165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/ 
2019 (Β’ 1904 και Β 1940) απόφασης του Υπουργού  και 
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
περί πρόσβασης αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού 
εισακτέων (Β’ 1904).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/544/102927/Β1/24-08-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία από την παρού-
σα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό Προ-
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατά-
ξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 
του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και επιθυμούν την εισαγωγή 
τους σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των 
Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (συμπερι-
λαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) υποβάλλουν 
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την 
Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, σε προθεσμία που ανακοι-
νώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και ξεκινά κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 
αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Στην αίτηση ο αθλητής θα πρέπει να δηλώσει μια εκ 
των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, βάσει της οποίας επιθυμεί 
να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή 
αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, 
την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς 
και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά ως 
αθλητής αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, 
στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα ή την εισα-
γωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων που 
επιθυμούν να εισαχθούν. Οι αθλητές με διάκριση του τρί-
του εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, 
όπως ισχύει, που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να 
εισαχθούν. Οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους 
Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους 
Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας 
εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και τις δύο διακρίσεις.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακρι-
βούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού ή ακριβούς αντιγράφου της υπουργικής 
απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει 
η εγγραφή του αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των 
παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει, στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο 
οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατηγορία και η 
χρονολογία της διάκρισης, καθώς και η σειρά προτεραιό-
τητας της διάκρισης. Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες όσο και σε 
Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, 
δύο τέτοια δικαιολογητικά, ένα για κάθε διάκριση.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και 
συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει.

2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 30 του 
ν. 4726/2020 γίνεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισα-
κτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με βάση τον τίτλο 
σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστο-
τε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την δήλωση στην αίτηση 
συμμετοχής με τη σχολή που επιθυμούν να εισαχθούν.

3. Η επιλογή των λοιπών αθλητών γίνεται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις των περ. 1-7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και της περ. γ της παρ. 10 
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, μετά από 
προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους. Οι εν λόγω 
αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα τμήματα και τις ει-
σαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων 
που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο 
έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική 
σειρά κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμη-
σής τους και με βάση τις διατάξεις του ν. 4777/2021. Δεν 
κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύ-
θυνση τμήματος, στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί με τη 
γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και στα τμήματα 
ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έπονται, 
σε σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

4. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες ει-
σαγομένων αθλητών σε τμήματα, ή εισαγωγικές κατευθύν-
σεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 
Α.Σ.Τ.Ε (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.). 
Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιο-
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λογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις 
σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών.

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και τις 
εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημί-
ων υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής 
για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/
12-10-2020 (Β΄ 4486) υπουργικής απόφασης σε αποκλει-
στική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγρα-
φής, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε 
άλλο πρόγραμμα σπουδών τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. Εάν 
ο επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος, με την ίδια αίτη-
ση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνει το τμήμα ή σχολή Α.Ε.Ι. 
που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα αιτείται τη 
διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η εγγραφή του στο νέο τμήμα.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπό 
στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 (Β’ 1920) απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2021.

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Ι 

 Αριθμ. 104394/Κ6 (2)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «Interactive 

Learning - Κ ε. Δ ι. Β ι. Μ. 2» του φορέα «INTERACTIVE 

Ο.Ε.» λόγω αναμόρφωσης υπάρχουσας δομής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου.

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254), όπως η περ. δ’ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμί-
σεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συ-
νεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα» (Α’ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

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

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση  
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

11. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ΔΥΟ 
με διακριτικό τίτλο «Interactive Learning - Κε.Δι.Βι.Μ. 2»
και κωδικό 2000172 που εκδόθηκε με την απόφαση της 
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139/21-11-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«INTERACTIVE Ο.Ε.», όπως ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία Κ1/64657/28-05-2020 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «INTERACTIVE Ο.Ε.», 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

13. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/10866/30-03-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
441/29-03-2021 συνεδρίασης αντίστοιχα.

14. Την υπ’ αρ. Κ6/86556/16-07-2021 δήλωση του αιτού-
ντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «INTERACTIVE 
Ο.Ε.» ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία 
Κ1/64657/28-05-2020 αίτησής του, όπως έχει υποβληθεί 
και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Interactive Learning - 
Κ ε. Δ ι. Β ι. Μ 2» και κωδικό 2000172, στο νομικό πρόσω-
πο με την επωνυμία «INTERACTIVE Ο.Ε.» λόγω αναμόρ-

φωσης της δομής στη διεύθυνση ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΙΖΗ 1, 
ΤΚ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ, με δυναμικότητα 39 άτομα, χωρίς 
πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/ 
10866/30-03-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η τροποποίηση της πα-
ρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και 
(2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
53, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω 
προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως 
τις 30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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