
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 
(ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων - 
Θέματα των εξετάσεων  - Τρόπος εξέτασης των 
μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32982/Θ2 (1)
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 

(ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων - 

Θέματα των εξετάσεων - Τρόπος εξέτασης των 

μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 111, των παρ. 1 έως 

και 4 του άρθρου 124, της παρ. 1 του άρθρου 135 και 
της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4823/1998 
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

β) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

γ) του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού 
έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» 
(Α’ 211),

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

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

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 102474/Δ2/2021 υπουργική από-
φαση «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος 
εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις 
επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθ-
μολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και 
απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών 
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του 
Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134).

3. Την υπό στοιχεία 118380/Θ2/2021 υπουργική από-
φαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησι-
αστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκεί-
ων» (Β’ 4438), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
63979/Θ2/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία 118380/Θ2/21-09-2021 υπουργικής 
απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκ-
κλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών 
Λυκείων” (Β’ 4438)» (Β’ 2781).

4. Την υπ’ αρ. 6η/2022 πράξη του Εποπτικού Συμβου-
λίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

5. Το υπό στοιχεία 17977/21-02-2023 έγγραφο του Ι.Ε.Π. 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 11/16-02-2023 
απόσπασμα πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/180/26641/B1/9-3-2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 
του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την πα-
ρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ομάδες μαθημάτων

1. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα Εκκλησια-
στικά Γυμνάσια κατατάσσονται σε τρεις Ομάδες, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ομάδα Α’: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελ-
ληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφρα-
ση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) Φυσική, 6) Βιολογία, 
7) Αγγλικά, 8) Θέματα από την Αγία Γραφή για την Α’ τάξη 
Γυμνασίου, 9) Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας για τη Β’ 
τάξη Γυμνασίου, και 10) Εκκλησιαστική Ιστορία και Πα-
τέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας για τη Γ’ τάξη Γυμνα-
σίου, τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές 
ή απολυτήριες εξετάσεις.

Ομάδα Β’: 1) Γεωλογία - Γεωγραφία, 2) Χημεία, 3) Κοινω-
νική και Πολιτική Αγωγή, 4) Τεχνολογία - Πληροφορική, 
5) Οικιακή Οικονομία 6) 2η Ξένη Γλώσσα.

Ομάδα Γ’: 1) Φυσική Αγωγή, 2) Εργαστήρια Δεξιοτή-
των, 3) Βυζαντινή Μουσική, 4) Εικονογραφία.

Τα μαθήματα των ομάδων Β’ και Γ’, δεν εξετάζονται 
γραπτώς στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των Εκκλησιαστικών Σχολείων 
ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνο-
νται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

2. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα Γενικά Εκ-
κλησιαστικά Λύκεια κατατάσσονται σε δύο Ομάδες, ως 
εξής:

Για την Α’ Λυκείου
Ομάδα Α’: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Εκκλησια-

στικής Ειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις: 1) Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελ-
ληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα 
και Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμε-
τρία), 3) Ιστορία, 4) Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι 
Φυσική και Χημεία), 5) Αγγλικά, 6) Στοιχεία Λειτουργικής 
και Τελετουργικής. 

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα 
μαθήματα Εκκλησιαστικής Ειδίκευσης της Βυζαντινής 
Μουσικής και της Εικονογραφίας, τα οποία δεν εξετά-
ζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Β’ Λυκείου
Ομάδα Α’: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Εκκλησια-

στικής Ειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις: 1) Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο 
κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), 2) Ιστο-
ρία, 3) Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), 
4) Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), 5) Αγγλικά, 
6) Θέματα Δογματικής Θεολογίας 7) Τα μαθήματα των 
Ομάδων Προσανατολισμού.

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 
τα υπόλοιπα μαθήματα Εκκλησιαστικής Ειδίκευσης της 
Βυζαντινής Μουσικής και της Εικονογραφίας, τα οποία 
δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Γ’ Λυκείου
Ομάδα Α’: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Εκκλησια-

στικής Ειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λο-
γοτεχνία, 2) Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
3) Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσα-
νατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και 
της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας 

και Πληροφορικής), 4) Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και 
Ποιμαντικής Θεολογίας, 5) όλα τα μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού.

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, κα-
θώς και τα μαθήματα Εκκλησιαστικής Ειδίκευσης της 
Βυζαντινής Μουσικής και της Εικονογραφίας, τα οποία 
δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 2
Θέματα των εξετάσεων-Τρόπος εξέτασης των 
μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ειδίκευσης

Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Η γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές και τις απο-

λυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ει-
δίκευσης των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων: Θέματα από 
την Αγία Γραφή (Α’ τάξη), Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας 
(Β’ τάξη), Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεο-
λόγοι της Εκκλησίας (Γ’ τάξη) οργανώνεται σε δύο (02) 
ομάδες ερωτήσεων. Η Α’ Ομάδα περιλαμβάνει πέντε (5) 
ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις 
τρεις (3). Η Β’ Ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις (4) ερωτή-
σεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο 
(2). Κάθε ερώτηση της Α’ και της Β’ Ομάδας μπορεί να 
αναλύεται σε δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε 
ερώτηση της Α’ και της Β’ Ομάδας βαθμολογείται με τέσ-
σερις (4) μονάδες (4 Χ 5 = 20). Η βαθμολογία καθορίζε-
ται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται 
γραπτώς στους μαθητές/τριες. Τα θέματα χρειάζεται να 
καλύπτουν διαφορετικές περιοχές και, όσο είναι εφικτό, 
ευρεία έκταση των διδαχθέντων θεμάτων.

2. Η Α’ Ομάδα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις διαφό-
ρων τύπων, μέσω των οποίων ελέγχονται βασικές γνώ-
σεις του μαθήματος και η κατανόησή τους. Οι ερωτήσεις 
αυτές είναι αντικειμενικού/κλειστού τύπου και μπορεί 
να είναι πολλαπλής επιλογής ή πολλών επιλογών, ορθής 
ταξινόμησης/ιεράρχησης στοιχείων, αντιστοίχισης, συ-
μπλήρωσης κενού, διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου 
«σωστό-λάθος» και σύντομης απάντησης. Οι ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης αποτελούν συνδυασμό των ερω-
τήσεων αντικειμενικού και ανοικτού τύπου.

3. Η Β’ Ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις (4) ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου, οι οποίες απαιτούν απαντήσεις ανά-
πτυξης. Με αυτές τις ερωτήσεις ελέγχονται ανώτερες 
γνωστικές δεξιότητες των μαθητών/τριών, όπως να 
ερμηνεύουν, να αιτιολογούν, να τεκμηριώνουν, να δια-
συνδέουν, να εφαρμόζουν και να αποτιμούν δεδομένα, 
τα οποία αφορούν σε θεμελιώδεις γνώσεις του μαθήμα-
τος. Οι ερωτήσεις χρειάζεται να αντιστοιχούν στα προσ-
δοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 
και να έχουν ορισμένο εύρος, ώστε να είναι δυνατή η 
αντιμετώπισή τους εντός του διαθέσιμου χρόνου της 
γραπτής εξέτασης. Επομένως, η καθεμία ερώτηση χρει-
άζεται να απαιτεί απάντηση η οποία δεν θα υπερβαίνει 
τους δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) στίχους. Η υπέρβαση 
του ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική 
βαθμολόγηση. Σε επιλεγμένες ερωτήσεις της Β’ Ομάδας, 
ιδιαιτέρως στα μαθήματα «Θέματα από την Αγία Γραφή» 
και «Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας», μπορεί να δίνεται, 
σε έντυπη μορφή, σύντομο θεολογικό υλικό (π.χ. από-
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σπασμα από ιστορικό ή θεολογικό κείμενο, ύμνος, εικόνα 
κ.ά.), το οποίο οι μαθητές/τριες να λάβουν υπόψη ή να 
το αξιοποιήσουν στην απάντησή τους ως πηγή άντλη-
σης πληροφοριών. Κατά την αξιολόγηση των απαντή-
σεων στις ερωτήσεις της Β’ Ομάδας συνυπολογίζονται 
η πληρότητα δομής και περιεχομένου, καθώς επίσης η 
σαφήνεια και η ακρίβεια των διατυπώσεων.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1. Η γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές και τις απο-

λυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ειδί-
κευσης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων: Στοιχεία 
Λειτουργικής και Τελετουργικής (Α’ τάξη), Θέματα Δογ-
ματικής Θεολογίας (Β’ τάξη), Θέματα Χριστιανικής Ηθι-
κής και Ποιμαντικής Θεολογίας (Γ’ τάξη) περιλαμβάνει 
συνδυασμό θεμάτων, τα οποία οργανώνονται σε δύο 
(02) ομάδες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει δύο (2) θέματα 
με επιμέρους ερωτήσεις. Η βαθμολογία κάθε ερώτησης 
των θεμάτων και των δύο ομάδων, διαφοροποιείται 
ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται γραπτώς στους μαθητές/τριες. Τα θέματα 
χρειάζεται να καλύπτουν διαφορετικές περιοχές και, 
όσο είναι εφικτό, ευρεία έκταση των διδαχθέντων θε-
μάτων.

2. Η Α’ Ομάδα αποτελείται από δύο (2) θέματα, τα οποία 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, μέσω των 
οποίων ελέγχονται βασικές γνώσεις του μαθήματος και 
η κατανόησή τους. Κάθε θέμα περιέχει ερωτήσεις δια-
βαθμισμένης δυσκολίας.

α) Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει ποικιλία ερωτήσεων 
αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε 
(25) μονάδες. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του 
τύπου πολλαπλής επιλογής ή πολλών επιλογών, ορθής 
ταξινόμησης/ιεράρχησης στοιχείων, αντιστοίχισης, συ-
μπλήρωσης κενού, διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου 
«σωστό-λάθος». Το πρώτο θέμα, μολονότι περιλαμβάνει 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως εύκολο, καθότι απαιτεί δεξιότητες 
χαμηλής γνωστικής στόχευσης.

β) Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέ-
ντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται 
με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) 
μονάδες. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η κατανό-
ηση και σε ορισμένο βαθμό η δυνατότητα συσχέτισης 
εννοιών και πληροφοριών και αιτιολόγησης. Η διατύ-
πωση κάθε ερώτησης χρειάζεται να είναι εξαιρετικά 
σαφής, ώστε η απαιτούμενη απάντηση να είναι σύντο-
μης έκτασης. Οι ερωτήσεις του δεύτερου θέματος θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μεσαίας δυσκολίας, 
καθότι είναι συνδυασμός ερωτήσεων αντικειμενικού 
και ανοικτού τύπου.

3. Η Β’ Ομάδα περιλαμβάνει δύο (2) θέματα με αντί-
στοιχες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που απαιτούν απα-
ντήσεις ανάπτυξης και επεξεργασίας, με τις οποίες 
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών για κριτική ανά-
λυση και συνθετική σκέψη, όπως και η δυνατότητα 
διασύνδεσης και αποτίμησης γνώσεων, γεγονότων και 
διαδικασιών.

α) Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και 
βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

β) Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει, επίσης, μία (1) ερώ-
τηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

γ) Με τις ερωτήσεις της Β’ Ομάδας, οι οποίες αφο-
ρούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, 
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν, 
να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν θε-
ολογικές γνώσεις και συνακόλουθα, να τις επεξεργά-
ζονται κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις τους. 
Στις ερωτήσεις της Β’ Ομάδας μπορεί να δίνεται, σε έντυ-
πη μορφή, σύντομο θεολογικό υλικό (π.χ. απόσπασμα 
από ιστορικό ή θεολογικό κείμενο, ύμνος, εικόνα κ.ά.), 
το οποίο οι μαθητές/τριες να λάβουν υπόψη ή να το 
αξιοποιήσουν στην απάντησή τους ως πηγή άντλησης 
πληροφοριών. Οι απαιτούμενες απαντήσεις χρειάζεται 
να αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτε-
λέσματα του μαθήματος και να έχουν ορισμένο εύρος, 
ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους εντός του 
διαθέσιμου χρόνου της γραπτής εξέτασης. Επομένως, 
η καθεμία ερώτηση χρειάζεται να απαιτεί απάντηση η 
οποία δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι (20) έως τριάντα 
(30) στίχους. Η υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού ορίου 
δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμολόγηση. Οι ερωτήσεις 
ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, καθότι ενεργοποι-
ούν ανώτερες γνωστικές δεξιότητες των μαθητών. Κατά 
την αξιολόγηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις της 
Β’ Ομάδας συνυπολογίζονται η πληρότητα δομής και 
περιεχομένου, καθώς επίσης η σαφήνεια και η ακρίβεια 
των διατυπώσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 126/2016 
(Α’ 211) και της υπό στοιχεία 102474/Δ2/2021 (Β’ 4134) 
υπουργικής απόφασης.

Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2022-2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. 32928/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. Θ4 (περ. 2) 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 Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222).
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2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Την υπό στοιχεία 95446/Ν1/8-6-2017 (Β’  2108) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου συ-
στεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.».

4. Τα υπ’ αρ. 12450/14-10-2020, υπ’ αρ. 12777/1-9-2021 
και υπ’  αρ.  15221/20-9-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με τα οποία δι-
απιστώνεται ότι το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο με διακριτικό 
τίτλο «2ο Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - JUNIOR 
ACADEMY-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» ιδιοκτησίας της εταιρεί-
ας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.» 
δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 2020 -2021 έως σήμερα.

5. Την υπό στοιχεία 8625/Ν1/25-1-2023 (Β’ 419) υπουρ-
γική απόφαση ανάκλησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. 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).

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

Ανακαλούμε αυτοδικαίως την υπό στοιχεία 95446/
Ν1/8-6-2017 (Β’ 2108) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ στην εται-
ρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ 
Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στην Άνω Χερσόνησο (θέση 
Σπηλιούς), στο Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, 
με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων τον Μαρκάκη Αριστοτέλη.

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
η υπό στοιχεία 8625/Ν1/25-1-2023 (Β’ 419) υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2023

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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