
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας 
στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

2 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου επί 
της οδού Κασομούλη 19 στο Νέο Κόσμο, ιδιοκτη-
σίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 129321/Δ1 (1)
    Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστο-

ρίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του εδαφ. ε της παρ. 11 του άρθρου 4 του 

ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1, 2 του ν. 2525/1997 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188),

1.2. της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118),

1.3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

1.4. του 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),

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

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

2. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5-8-2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).

3. Τις υπ’ αρ. 12/05-03-2020 και 43/03-09-2020 πράξεις 
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/472/124837/Β1/21-09-2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστο-
ρίας στις Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 
για το σχολικό έτος 2020-2021 καθορίζεται με την υπό 
στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 303).

Β) Η υπό στοιχεία 195694/Δ1/15-11-2018 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήμα-
τος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτι-
κού Σχολείου» (Β΄ 5222) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 32684/1808 (2)
    Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου επί 

της οδού Κασομούλη 19 στο Νέο Κόσμο, ιδιοκτη-

σίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του 

ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 83), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 «Ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (A΄ 133), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Ορισμός αναπληρωτή προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).

9. Την υπό στοιχεία ΓΠ/Δ13/οικ.32315/665/7.8.2020 
πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

10. Την υπό στοιχεία 28578/Δ2/3327/24.7.2020 γνω-
μοδότηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

11. Το υπ’ αρ. 4954/14.7.2020 έγγραφο του Προέδρου 
του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

13. Την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών και φρο-
ντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες στην περιοχή του 
Δήμου Αθηναίων, αποφασίζουμε:

Α.) Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ακινήτου 
ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, το οποίο ανήκει στα Αδιάθετα - Υπόλοιπα 
Ακινήτων της Περιφέρειας Αττικής κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 47 του ν. 4386/2016, κείμενο επί της οδού Κα-
σομούλη 19 στο Νέο Κόσμο και αποτελούμενο από δύο 
ισόγεια κτίσματα.

Β.) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
δέκα πέντε (15) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορί-
ζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παραχώρηση του ακινήτου πραγματοποιείται με 
σκοπό τη δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Ατόμων με 
ελαφριά Νοητική Υστέρηση στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Προγράμματος «Αποϊδρυματοποίησης ατόμων με 
Αναπηρία» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Αττικής.

3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησι-
μοποίηση του παραχωρούμενου ακινήτου για σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παραχωρείται.

4. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττι-
κής για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης, 
υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες Αρχές, όλες 
τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις και να 
τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε 
ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από 
το ακίνητο, και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων 
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που 
μπορεί να το βλάψουν ή να ρυπάνουν σοβαρά το πε-
ριβάλλον.

6. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύ-
σεως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με 
οποιαδήποτε δαπάνη για το εν λόγω ακίνητο, ενώ όλες 
οι λειτουργικές δαπάνες και οι όποιες απαιτούμενες ερ-
γασίες συντήρησης επισκευής κ.λπ. του ακινήτου θα επι-
βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Αττικής.

7. Το Κέντρο έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στο ακίνητο κα-
θώς και από την μη τήρηση των υποχρεώσεών του.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ   

*02043090210200002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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