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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764)
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος
ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού
ν. 4399/2016».

2

Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς
Έργου «ΑΙΓΕΑΣ».

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

4

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101023
(1)
Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764)
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α’117), και ιδίως του άρθρου 29
καθώς και των άρθρων 59 - 61 αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 παρ. 4 του ν. 4605/2019 (Α’52).
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή

Αρ. Φύλλου 3793

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’4122).
5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του
επενδυτικού σχεδίου» (Β’3410), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β’4122) και ισχύει.
6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του
ν. 1892/90» (Β’ 922).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α’133).
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
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όργανα» (Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα
με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’133).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
13. Την απόφαση 79591/30-7-2019 και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ./507).
14. Την 67918/27-06-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019»
(Β’ 2612).
15. Την υπ’ αριθμ. 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργική
απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.:
69395/1-7-2019 «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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(2)
Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»
1. Με την Φ.894/41/785607/Σ.2530/07 Οκτ 19 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
γ. Των άρθρων 496,498,499 του Αστικού Κώδικα.
γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου
«ΑΙΓΕΑΣ» η οποία συνίσταται στην κάλυψη του κόστους
διαμόρφωσης των παλαιών εστιατορίων 6ου ορόφου
στην κλινική 6Α του 401 ΓΣΝΑ συνολικής αξίας μικρότερης των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 155683/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν.4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
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ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.79/2017
(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
6. Την με αρ. πρωτ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
(ΦΕΚ 1157/Β΄/4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 120656/Δ1/28-7-2015 (ΦΕΚ
1713/Β΄/17-8-2015) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣυστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, όπως τροποποιήθηκε
με την με αριθμ. πρωτ. 154428/Ν1/18-9-2017 (ΦΕΚ 3705/
Β΄/20-10-2017) όμοιά της.
8. Την από 28-3-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου.
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/52594/12-9-2019 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
10. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ
3009/τ.Β/25-7-2019).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 120656/Δ1/28-72015 (ΦΕΚ 1713/Β΄/17-8-2015)
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ., η οποία τροποποιήθηκε με τη
με αριθμ. πρωτ. 154428/Ν1/18-9-2017 (ΦΕΚ 3705/Β΄/2010-2017) όμοιά της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών
και τη δυναμικότητα των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στον
Θεοδοσίου Απόστολο άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι (20) και είκοσι τεσσάρων
(24) νηπίων.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ School».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Δ. Μαλαγαρδή 57, στον Κορυδαλλό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 155766/Ν1
(4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α’/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής.... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α/ 25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.. και άλλες
διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4559 (142 Α΄)
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του
ν. 4589/2019 (13 Α΄).
4. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β’/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β’/3-04-2013).
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5. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ.Β’/12-12-2012).
6. Το άρθρο 3 της με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
7. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/72467/Δ5/09-05-2014 (ΦΕΚ
1524/τ.Β΄/6-06-2014), όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμ. πρωτ. 84899/Δ1/28-5-2015 (ΦΕΚ 1124/τ.Β΄/
12-6-2015) υπουργική απόφαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 52734/4541/26-9-2014 αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς της ΜΦΠΑΔ
της εταιρείας «ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
9. Την από 10-07-2018 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
10. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΑ/52594/12-09-2019 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
11. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ
3009/τ.Β’/25-7-2019).
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12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/72467/
Δ5/09-05-2014 (ΦΕΚ 1524/τ.Β΄/6-06-2014) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 84899/Δ1/28-5-2015
(ΦΕΚ 1124/τ.Β΄/12-6-2015) υπουργική απόφαση αδειών
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝηπιαγωγείου ως προς τη συστέγαση και τις αίθουσες
διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», άδεια ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου,
για πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι
τεσσάρων (24) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Ο.Ε».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στα Ακοβίτικα Καλαμάτας, Πρωτοελλαδικού Μεγάρου με νόμιμο εκπρόσωπο
στο ΥΠΠΑΙΘ τον Μπουγά Φώτιο.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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