
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 
2022, με θέματα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΡ-
ΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ  - ΞΕΝΟΦΩΝ», «2022  - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» 
και «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ».

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3 Ρύθμιση θεμάτων τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου στο πλαίσιο της γραμματειακής υπο-
στήριξης αυτού, κατ’ άρθρο 146 Α παρ.  15 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/81280/0025 (1)
   Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, 

κοπής 2022, με θέματα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ-

ΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ο ΜΗ-

ΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ», «2022 - 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» και «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο-
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμί-
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 203).

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2, του 
ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

5) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6) Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7) Την από 17/2/2022 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ».

8) Την από 17/2/2022 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ».

9) Την από 17/2/2022 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 6€, 
κοπής 2022, με θέμα «2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-
ΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ».

10) Την από 17/2/2022 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 5€ 
σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister, κοπής 2022, 
με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ».

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού ύψους 204.805,79€ εκ της οποίας 
το ποσό των 75.055,47€ αφορά την έκδοση του αργυρού 
συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 10€, κοπής 
2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥ-
ΘΗΡΩΝ», το ποσό των 49.091,60€ αφορά την έκδοση του 
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αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ», το ποσό των 35.543,54€ αφορά 
την έκδοση του αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονο-
μαστικής αξίας 6€, κοπής 2022, με θέμα «2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ-
ΑΣ» και το ποσό των 45.115,18€ αφορά την έκδοση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 5€ 
σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister, κοπής 2022, 
με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ». Η εν 
λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις οικονομικού έτους 2022, Ειδικού Φορέα 
1023-711-0000000, Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου 
2420918001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 1473/84 και του ν.δ. 488/74.

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου 
κατά το ποσό των 340.730,00€, (πλέον φορολογικού εσό-
δου προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το ποσό 
των 120.960,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», το ποσό των 78.630,00€ αφορά 
τα έσοδα από τη διάθεση του αργυρού συλλεκτικού νο-
μίσματος ονομαστικής αξίας 10€, κοπής 2022, με θέμα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ», 
το ποσό των 80.640,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθε-
ση του αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής 
αξίας 6€, κοπής 2022, με θέμα «2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» και 
το ποσό των 60.500,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση 
του αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξί-
ας 5€ σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister, κοπής 
2022, με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισματικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται από το 
Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος:

Α) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων 
(2.000) τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 
10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΞΕΝΟΦΩΝ», έως την ποσότητα των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

Γ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 
6€, κοπής 2022, με θέμα «2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», έως την 
ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων.

Δ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ 
σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister, κοπής 2022, 
με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ», έως 
την ποσότητα των πέντε χιλιάδων (5.000) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

    Αριθμ. 18398/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδί-
ων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο “Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης”, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο “Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ” και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο “Διευκόλυνση αποπληρω-
μής Τόκων Ομολόγων”, παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την υπογραφή των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου “Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωση εκπαίδευση, τη διαπολι-
τισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 7 του π.δ. 
79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (111 Α’).

4. Την υπ’ αρ. 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» (Β΄ 3057), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/197409/Δ5/23-12-2013 
(Β΄ 343/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/187199/Δ1/19-11-2014 
(Β’ 3338) όμοιά της.

7. Την από 27-5-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/48982/18-11-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. 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).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/197409/Δ5/
23-12-2013 (Β΄ 343/2014) υπουργική αποφαση χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/187199/Δ1/19-11-2014 (Β’ 
3338) όμοιά της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών και 
τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Ε.&Α.ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΥ - Ν.ΞΕΝΑΚΗΣ Ο.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου για επτά (7) αίθουσες δι-
δασκαλίας, ως εξής: στο ισόγειο δίνεται μία αίθουσα (1) 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, στον πρώτο 
όροφο δίνονται τρεις(3) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) μαθητών, και στον δεύτερο όροφο δίνονται 
τρεις (3) αίθουσες, μία (1) δυναμικότητας είκοσι (20) μα-
θητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών 
και μία (1) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών. 
Επίσης δίνεται μία (1) αίθουσα πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙ-
ΑΓΩΓΕΙΟ - Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί επί της οδού 
Θεσσαλίας 49, στο Πέραμα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υ.ΠΑΙ.Θ. την Άννα Μιχαλάκη - Μιχαλακούδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Φεβρουαρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

      Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/8/οικ.2916 (3)
Ρύθμιση θεμάτων τήρησης των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου στο πλαίσιο της γραμματειακής υπο-

στήριξης αυτού, κατ’ άρθρο 146 Α παρ. 15 του 

ν.3528/2007 (Α’ 26). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 15 του άρθρου 146Α του ν.3528/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

β. του άρθρου 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

2. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

3. 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).

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

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

6. Το από 16.02.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Προ-
έδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
και της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος 
Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πει-
θαρχικού Συμβουλίου.

7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/6/οικ.2887/23.2.2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δευτερο-

βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΔΠΣ), και εν όψει της 
υποχρέωσης σύνταξης των πρακτικών της συζήτησης των 
υποθέσεων, εκτός από την δυνατότητα ιδιόχειρης καταγρα-
φής της από το Γραμματέα, είναι δυνατή και η μηχανική 
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εγγραφή (φωνοληψία) αυτής με κατάλληλο τεχνολογικό 
εξοπλισμό και ειδικότερα, των προφορικών καταθέσεων 
και τοποθετήσεων των πειθαρχικά διωκομένων, των πλη-
ρεξουσίων δικηγόρων τους και των απαντήσεών τους σε 
ερωτήσεις του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου.

2. Η παραπάνω δυνατότητα (μηχανική εγγραφή - φω-
νοληψία) γίνεται για ενδοϋπηρεσιακή και μόνο χρήση 
και συγκεκριμένα για τη διευκόλυνση του Γραμματέα 
στη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΠΣ 
και στην επιβεβαίωσή τους από το Πρόεδρο και τα μέλη 
του Συμβουλίου. Το προϊόν της ανωτέρω μηχανικής εγ-
γραφής (φωνοληψίας), εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί: 
α) αναφέρεται ρητά στο οικείο πρακτικό της συνεδρί-
ασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

β) καταστρέφεται αμέσως μετά τη σύνταξη και υπογρα-
φή του σχετικού πρακτικού, συντασσομένου προς τούτο 
σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής, γ) δεν διατηρείται 
στο Αρχείο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου και δεν χορηγείται αντίγραφό του.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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