
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 
09.08.2021 απόφασης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Αναστολή λει-
τουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το 
σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 3999).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
113336/3731/1864/05-03-2019 κοινής υπουργι-
κής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός ύψους οι-
κονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2018, 
προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια-
δικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκ-
καθάριση και την καταβολή αυτής» (Β’ 903).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.2.1/6961 (1)
   Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 

09.08.2021 απόφασης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Αναστολή λει-

τουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το 

σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 3999). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 78).

3. Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

4. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (Α’ 199).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 204 του ν. 4610/2019, 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α’ 109).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Την υπό στοιχεία Φ.353.1./324/105657/Δ1/ 
08.10.2002 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθο-
ρισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή-
των των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων 
και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340).

10. Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25.09.2006 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο-
μικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο 
Δημοτικό Σχολείο» (Β’ 1507).

11. Την υπό στοιχεία Φ.3/898/97657/Γ1/25.09.2006 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία». (Β’ 1507)

12. Την υπό στοιχεία Φ.12/622/129803/Γ1/16.09.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίη-
ση - συμπλήρωση των υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/
25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β’ 1507) 
κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2451).

13. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.3.2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του Υπουργού 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το υπό στοιχεία Φ.6/22510/Δ1/25.02.2021 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία 
για το σχολικό έτος 2021-2022».

15. Το υπό στοιχεία Φ.6/22511/Δ1/25.02.2021 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

16. Το υπό στοιχεία Φ.6/31623/Δ1/19.03.2021 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

17. Το υπό στοιχεία 3584/29.06.2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας «Προ-
γραμματισμός ΔΙ.Π.Ε. Άρτας για το σχολικό έτος 2021-
2022».

18. Το υπ’ αρ. 3647/30.06.2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας «Προγραμ-
ματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό έτος 
2021-2022», καθώς και το από 01.07.2021 μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου με την Ανακοινοποίηση στο 
ορθό ως προς την οργανικότητα του Δημοτικού Σχολεί-
ου Περδικορράχης Κλειδίου.

19. Το υπ’ αρ. 3756/01.07.2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας «Εισήγηση 
αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 
Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας, για το σχο-
λικό έτος 2021-2022».

20. Το υπ’ αρ. 2565/05.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με θέμα: 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχ. έτους 2021-
2022_ΔΠΕ Θεσπρωτίας».

21. Το υπ’ αρ. 4632/06.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2021-2022».

22. Το υπ’ αρ. 4633/06.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Εισήγηση 
για την αναστολή σχολικών μονάδων ευθύνης Δ.Π.Ε. 
Ιωαννίνων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών ή και μι-
κρότερο από το προβλεπόμενο για τη λειτουργία τους».

23. Το υπ’ αρ. 2609/08.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με θέμα: 
«Εισήγηση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 
2021-2022».

24. Το υπ’ αρ. 2820/15.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας «Πρόταση 
αναστολής λειτουργίας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας 
για το σχολικό έτος 2021-2022».

25. Το υπ’ αρ. 2821/15.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας «Πρόταση 
αναστολής λειτουργίας της σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. 
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022».

26. Το υπ’ αρ. 2828/16.07.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας «Προγραμ-
ματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2021- 
2022».

27. Το υπ’ αρ. 4301/19.08.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας «Τροποποίηση 
της εισήγησης αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευ-
σης Άρτας, για το σχολικό έτος 2021-2022».

28. Το υπ’ αρ. 6206/02.09.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Εισήγηση 
για την αναστολή σχολικών μονάδων ευθύνης Δ.Π.Ε. 
Ιωαννίνων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών ή και μι-
κρότερο από το προβλεπόμενο για τη λειτουργία τους».

29. Το υπ’ αρ. 6508/09.09.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Εισήγηση 
για την αναστολή σχολικών μονάδων ευθύνης Δ.Π.Ε. 
Ιωαννίνων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών ή και μι-
κρότερο από το προβλεπόμενο για τη λειτουργία τους».

30. Το υπ’ αρ. 6660/13.09.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Τροποποί-
ηση των υπ’ αρ. 6206/02-09-2021 και 6508/09-09-2021 
εισηγήσεων για την αναστολή σχολικών μονάδων ευ-
θύνης Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων λόγω έλλειψης μαθητικού δυ-
ναμικού».

31. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων.
32. Τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερό-

τητες κάθε περιοχής.
33. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/09.08.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΟΙ546ΜΤΛΗ-ΧΘΖΗ) απόφαση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηπείρου «Αναστολή λειτουργίας σχολικών 
μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπεί-
ρου για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 3999).

34. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 
09.08.2021 (Β’  3999) (ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΤΛΗ-ΧΘΖΗ) από-
φαση ως εξής:

1. Στο τέλος του πίνακα Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ συμπληρώ-
νονται τα παρακάτω: 

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

26 ΑΡΤΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 9040107 1/Θ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 9200149 1/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2. Στο τέλος του πίνακα Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ συμπληρώνονται τα παρακάτω: 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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Αριθμ. οικ. 440244 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 

113336/3731/1864/05-03-2019 κοινής υπουργι-

κής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός ύψους οικο-

νομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2018, 

προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την 

εκκαθάριση και την καταβολή αυτής» (Β’ 903).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής δια-

χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/Ε.Ε. δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

β. των άρθρων: 29, παρ. 8 του 31, 34 του ν. 2725/1999 
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α’ 121), 

γ. του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής» (Α’101),

δ. Του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών 
Γραμματειών» (Α’137) της περ. iv της παρ. 2ε,  «Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού»,

ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),

στ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), 

η. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), 

θ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. την υπό στοιχεία Υ3/20-01-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48),

ιβ. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ιγ. τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181),

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

ιε. του αρ. 90 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98), 

ιστ’ την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

16 ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 9040122 1/Θ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙ-

ΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

17 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΒΟΥΣΑΣ 9200020 1/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩ-
ΟΔΟΧΟΥ

9200231 2/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 09.08.2021 (Β’ 3999) (ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΤΛΗ-ΧΘΖΗ) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Ι
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2. Την υπ’ αρ. 3099/27-01-2004 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού «Παροχή Οικονομικής Επιβράβευ-
σης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και προπονη-
τές» (Β’179).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/11336/3731/ 
1864/05-03-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων 
έτους 2018, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθά-
ριση και την καταβολή αυτής» (Β’ 903).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/370688/3-8-2021 ειση-
γητική έκθεση ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
113336/3731/1864/05-03-2019 (Β’ 903) κοινή υπουργική 
απόφαση και αντικαθίστανται εδάφια ως εξής:

α. Στην πρώτη παράγραφο περίπτωση α) του άρθρου 4 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «…..Προκει-
μένου για αθλητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε 
εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού - αθλη-
τή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού - 
αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί 
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί-
ζεται η 15η Οκτωβρίου 2021».

β. Στην δεύτερη παράγραφο, περίπτωση α) του άρ-
θρου 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «…..
Προκειμένου για προπονητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου 
ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπό-
μενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η 
Οκτωβρίου 2021».

γ. Στην τρίτη παράγραφο, περίπτωση α) του άρθρου 4 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «….Προκει-
μένου για χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επι-
στημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα 
σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγω-
νιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων ορίζεται η15η Οκτωβρίου 2021».

2. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 
αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών  Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044282509210004*
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