
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - ως προς τους δικαιούχους μετεγ-
γραφής και τη διαδικασία - της κοινής υπουργικής 
απόφασης 129851/Ζ1/30-7-2018 (ΦΕΚ  3194,  Β’) 
«Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογε-
νειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018».

2 Τροποποίηση της αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη σε 
αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρό-
σιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 191381/Z1 (1)
Τροποποίηση - ως προς τους δικαιούχους μετεγ-

γραφής και τη διαδικασία - της κοινής υπουργικής 

απόφασης 129851/Ζ1/30-7-2018 (ΦΕΚ 3194, Β’) 

«Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικο-

γενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 

23ης και 24ης Ιουλίου 2018». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων 
και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 
24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α’/26-7-2018).

2. Την παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 163) 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. 
και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) «Τροποποί-
ηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ... και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τα άρθρα 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, όπως βεβαιώνεται με την αριθμ. Φ.1/Γ/489/190684/
Β1/8-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Το αριθμ. 180954/26-9-2018 έγγραφο της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής.

9. Την ανάγκη τροποποίησης - ως προς τους δικαι-
ούχους μετεγγραφής και τη διαδικασία  - της αριθμ. 
κοινής υπουργικής απόφασης 129851/Ζ1/30-7-2018 
(ΦΕΚ 3194 Β’) «Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα 
οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση  - ως προς τους δικαιούχους με-
τεγγραφής και τη διαδικασία - της κοινής υπουργικής 
απόφασης 129851/Ζ1/30-7-2018 (ΦΕΚ 3194 Β’) «Ρύθ-
μιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που 
επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018», ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
για τα τέκνα θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018, καθώς και τα τέκνα των οποίων η μόνιμη 
(1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί 
τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν 
μη κατοικήσιμη, ή η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018), σύμφωνα με το άρθρο 16 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη 
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρ-
καγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 
23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138). Ειδικότερα, όσον αφορά 
στο δικαίωμα μετεγγραφής, οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης εφαρμόζονται και για όλους τους φοιτητές με 
μόνιμη κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές, συγκεκριμένα:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Περιφέρεια Αττικής:
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Δημοτική 

Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, Δημοτι-
κή Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, 
οικισμοί των Αγίων Αποστόλων, Πανοράματος, Αγίου 
Ανδρέα και Αγκώνας της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου 
του Δήμου Ωρωπού.

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών: οικι-
σμός Νταού Πεντέλης της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης 
του Δήμου Πεντέλης.

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: Τοπική Κοι-
νότητα Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του 
Δήμου Μεγαρέων.».

2. Η παράγραφος Α του άρθρου 3 τροποποιείται ως 
εξής:

«Α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μετεγ-
γραφών για όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Συγκροτείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων τριμελής Επιτροπή Μετεγγραφών για 
όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018, η οποία εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. 
και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμή-
μα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή 
Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από 
Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από 
Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α..

Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτι-

κής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του ως Πρόεδρος.

β) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματι-
σμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του ως μέλος.

γ) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτι-
κής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του ως μέλος.

Τα μέλη των στοιχείων α), β) και γ) καθώς και ο Γραμ-
ματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και τους 
βοηθούς του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρού-
σα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο 
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμ-
βάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκλη-
ση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περι-
λαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από 
το Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 
από τη συνεδρίαση, στα μέλη της Επιτροπής.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επι-
κυρώνονται από τον Πρόεδρο.

Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπο-
νται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί-
ας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης (ν. 2690/1999 
ΦΕΚ 45 Α’).

Η Επιτροπή είναι άμισθη, λειτουργεί εντός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζη-
μίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της 
Επιτροπής.».

3. Η παράγραφος Β του άρθρου 3 τροποποιείται ως 
εξής:

«Β. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής σε όσους 

επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-
ου 2018, υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα 
ανωτέρω Επιτροπή, σε προθεσμία που ανακοινώνεται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαί-
νεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του 
τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της 
μόνιμης κατοικίας.

2) Εάν ο δικαιούχος επικαλείται καταστροφή επιχείρη-
σης γονέα απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι η 
επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας 
του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018) 
καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 
οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, ανεξαρτή-
τως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση 
του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο 
μέλος ή στον έτερο γονέα. Εντός έξι (6) μηνών από την 
κατάθεση της αίτησης ο δικαιούχος οφείλει να προσκομί-
σει στο Α.Ε.Ι. υποδοχής και σχετική βεβαίωση του οικείου 
δήμου από την οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση 
γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς αλλιώς χάνει το χο-
ρηγηθέν δικαίωμα, διαγράφεται από το Τμήμα υποδοχής 
και επανεγγράφεται στο Τμήμα προέλευσης.

3) Εάν ο δικαιούχος επικαλείται θάνατο γονέα εξαιτίας 
του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018) 
απαιτείται επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, 
από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και 
η αιτία θανάτου.

4) Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Προέλευσης.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επι-

τροπή, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των δικαιού-
χων μετεγγραφής, ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 129851/Ζ1/30-7-2018 
(ΦΕΚ 3194 Β’) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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   Αριθμ. 190318/ΓΔ4 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη σε 
αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρό-
σιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Tου π.δ. 50/1996 (Α’ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετή-

σεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

β) Tου π.δ.  111/2016 (Α’  193) «Τροποποίηση του 
π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαι-
δευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης” (Α’ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
84 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

γ) Tης περιπτ. γ’ της παρ.  7 του άρθρου 13 του 
ν. 1351/1983 (Α’ 56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

δ) Tου άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ε) Tου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποί-
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα».

στ) Tου άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ζ) Tου π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Tου π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. / -2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθμ. / 
-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες εκφέρουν τη γνώ-
μη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κα-
τηγορίες και την πρότασή τους για τον καθορισμό των 
δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.

3. Την αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγο-
ρίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(Β’ 3941).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/481/187810/
Β1/05-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 
ως προς την κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες των 
κάτωθι σχολικών μονάδων ως εξής:

Διεύθυνση Κωδ. 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ονομασία Μόρια Διεύθυνση Κωδ. 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ονομασία Μόρια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1402010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Λ.Τ.
ΒΟΛΙΜΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

9140068 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ 
ΒΟΛΙΜΩΝ

Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΧΑΝΙΩΝ

5003010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

9521724 ΑΡΕΤΑΚΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΧΑΝΙΩΝ

5050065 ΕΠΑ.Λ.
ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΧΑΝΙΩΝ

9500173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ

Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

9500174 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Ι

Διεύθυνση Κωδ. 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ονομασία Μόρια Διεύθυνση Κωδ. 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ονομασία Μόρια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0836001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521193 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ

Α



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60608 Τεύχος Β’ 5065/13.11.2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

0535005 3ο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521433 4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΛΥΚΩΝ 
ΝΕΡΩΝ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΑ

0535006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521725 11ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΕΡΑΚΑ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε. ΑΝΑΤ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1935007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521729 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2040050 ΕΠΑ.Λ.
ΒΡΟΣΙΝΑΣ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521049 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

9490141 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ

Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

9521712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΩΝ 
ΠΛΑΓΙΩΝ

Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9350022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΦΕΤΩΝ

ΣΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521479 2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΙΤΣΙΟΥ

Β

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521728 31ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9521730 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

3135001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΥΑΣ

Θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

9521726 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΙΩΡΑΣ

Γ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. 
ΡΟΔΟΠΗΣ

9521727 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Β

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 3941).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050651311180004*
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