
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/ 
18.2.2022 (Β΄746) απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθο-
ρισμό για το έτος 2022 των ειδικότερων στοιχείων 
και των λεπτομερειών: α) Για την αίτηση εγγραφής 
αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική ανα-
γνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνι-
κών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του 
ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση 
των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλε-
κτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς 
και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και 
επικαιροποίησης.

2  Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 435571 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/ 

18.2.2022 (Β΄746) απόφασης του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθο-

ρισμό για το έτος 2022 των ειδικότερων στοιχεί-

ων και των λεπτομερειών: α) Για την αίτηση εγ-

γραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική 

αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτε-

χνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 

του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποί-

ηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο 

ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, κα-

θώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής 

ή/και επικαιροποίησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).
6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).
7. Τον ν. 2725/1999 (Α΄121).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/ 

14847/8282/3.9.2020 (Β΄3675) απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθη-
κε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2.12.2 020 
(Β΄5357) όμοια απόφαση.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15.4.2021 (Β΄1593) 
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠ-
ΠΟΑ/398989/23.8.2021 (Β’3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/ 
7.10.2021 (Β’4738) όμοιες αποφάσεις.

Β.
1. Το 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).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Το 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. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄7).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 
1.8.2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄3099).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/434100/12.9.2022 βεβαί-
ωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει 
να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο 
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε τις 
εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠ-
ΠΟΑ/60330/18.2.2022 (Β΄746) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού:

α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 η ημερομη-
νία «17.8.2022» αντικαθίσταται με την ημερομηνία 
«5.9.2022»,

β) στο πρώτο, έκτο και όγδοο εδάφιο της παρ. 3 η ημε-
ρομηνία «17.8.2022» αντικαθίσταται με την ημερομηνία 
«5.9.2022»,

και κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών το άρθρο 4 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της κα-

ταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο:
1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσε-

ων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 
διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής 
εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής 
εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022.

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των 
χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, 
κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής 
με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό 
μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της 
αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή 
κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβο-
λής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2022. Η αξιολόγηση 
των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 
5.9.2022. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαί-

ωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους 
λήγει την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η 
δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, 
ανεξαρτήτως κύκλου και έως 30.11.2022. Για τον σκοπό 
αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική 
υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κα-
τόπιν συμπλήρωσης - διόρθωσης κατά τα προβλεπόμενα 
στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθη-
κε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγρα-
φή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό 
μητρώο, παραμένει στο σύστημα προκειμένου το σωμα-
τείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε 
του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση - συμπλήρωσή της 
και σε εκ νέου οριστική υποβολή της.

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθλημα 
για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαι-
τούμενα στοιχεία έως την 5.9.2022. Η επικαιροποίηση 
στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτη-
ση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί 
ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγ-
γραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για 
το έτος 2022, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει 
δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής 
της αιτήσεώς του έως την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις της 
παρούσας δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επα-
νυποβολών συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τον 
επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο 
δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται 
στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 ως προς το 
άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα 
κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγρα-
φεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 και δεν 
έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2022 εγγεγραμ-
μένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2022, εφόσον 
έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 5.9.2022), σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των 
στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας 
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το 
αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το 
ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα 
για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση 
επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο 
στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 επιθυμεί 
να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 
5.9.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο 
πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 15.4.2022).».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοι-
χεία ΥΠΠΟΑ/60330/18.2.2022 (Β΄746) απόφαση και τα 
παραρτήματά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. Φ.Απόφ./4902 (2)
 Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ.Ε. 

Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄38).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
4. Την παρ. 2 του άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (Α΄70).
5. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπια-

γωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109), όπως τρο-
ποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111).

6. Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25.9.2006 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αριθμού μαθητών 
ανά τάξη ή τμήμα» (Β΄ 1507).

7. Την υπό στοιχεία Φ.12/622/129803/Γ1/16.9.2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2451).

8. Την υπό στοιχεία 83939/Δ1/19.5.2017 υπουργική 
απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολιγο-
θέσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β΄ 1800).

9. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.3.2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση «Τοπο-
θέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

10. Την υπό στοιχεία Φ.6/18474/Δ1/18.2.2022 (ΑΔΑ: 
6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές 
μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό 
έτος 2022-2023».

11. Την υπό στοιχεία Φ.6/18466/Δ1/18.2.2022 (ΑΔΑ: 
6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εγγραφές 
μαθητών/-τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 
2022-2023».

12. Την υπό στοιχεία Φ.6/45072/Δ1/18.4.2022 εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαι-
δευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 

2022-2023 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος».

13. Την υπό στοιχεία Φ.6/45054/Δ1/18.4.2022 εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευ-
τικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 
2022 - 2023 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος-Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού 
έτους 2021-2022».

14. Την υπό στοιχεία 63383 /Δ3/27.5.2022 εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευ-
τικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών 
Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 -
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμ-
ματος».

15. Το υπό στοιχεία Φ.6/31399/Δ1/18.3.2022 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023».

16. Το υπό στοιχεία Φ.2/8539/8.9.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας «Ανα-
στολή λειτουργίας Σχολικών μονάδων».

17. Το υπό στοιχεία 7708/2-09/2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας «Αναστολή 
λειτουργίας Σχολικών μονάδων σχολ. Έτους 2022-2023».

18. Το υπό στοιχεία 1001/7.9.2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας «Ανα-
στολή λειτουργίας Σχολικών μονάδων για το σχ. έτος 
2022-2023».

19. Το υπ’ αρ. 3534/5-09/2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας «Εισήγηση 
αναστολής λειτουργίας Σχολικών μονάδων της ΔΙΠΕ 
Φθιώτιδας για το σχ. έτος 2022-2023».

20. Το υπ’ αρ. 1843/7.9.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας «Αναστολή λει-
τουργίας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2022-
2023».

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022 - 
2023 των παρακάτω σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της αρμοδιότητας:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ

α/α Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 9521563 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

2 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9120413 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

3 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ 9120157 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

4 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9130094 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 9130101 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

6 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ 9480008 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

7 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 9480029 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

8 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ 9480086 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9070248 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

2 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ 9070297 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

3 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9070275 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

4 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 9070280 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

5 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ 9070271 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

6 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 9521683 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

7 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9120468 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

8 ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 9120375 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

9 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 9130143 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

10 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9130151 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 9460286 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

12 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 9460425 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

13 ΦΩΚΙΔΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9480123 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

14 ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ 9480102 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

15 ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9521564 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ   

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