
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας 
απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 
του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) για τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

2 Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίη-
σης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαί-
δευσης.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

5 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  1.1/13623 (1)
Υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας 

απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρ-

θρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) 

για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του Ν. 4375/2016 

(Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρ-
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις».

β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υποπα-
ραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α/14.08.2015).

γ. Του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου 
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ.  63/2005 (Α΄ 98).

ε. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27-01-2015), «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

στ. Του Π.δ. 69/2015 (Α΄113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συ-
νασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως 
Πρωθυπουργού».

ζ. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η. Του Π.δ. 102/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπη-
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 169), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

θ. Της υπ' αριθμ. 16931/16.05.2016 (ΦΕΚ 1410/
Β΄/19.05.2016) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα 
«Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής».

ι. Της αριθμ. Υ10 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
Β΄/2109/29.09.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ια. Την υπ’ αριθμόν Υ29/8-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄/2168).

ιβ. Την υπ’ αριθμ. 16.3/1134/κοινή υπουργική από-
φαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης - Οικονομικών (ΦΕΚ 3132 τ.Β΄/29.9.2016), 
«Καθορισμός ανωτάτου αριθμού των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση 
υπηρεσίας των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και του 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης».

2. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για 
τη διαχείριση των αυξημένων μεικτών μεταναστευτι-
κών ροών που καταφθάνουν στις ακριτικές περιοχές της 
ελληνικής Επικράτειας, μέσω της διεκπεραίωσης των 
νομοθετικά προβλεπόμενων διαδικασιών υποδοχής και 
ταυτοποίησης, καθώς και την υποστελέχωση της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

3. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του προσω-
πικού των κρατικών υπηρεσιών και του περιορισμού 
των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

4. Το γεγονός ότι οι παρακάτω υπάλληλοι έχουν εξα-
ντλήσει το όριο των 60 ημερών που δύνανται να μετα-
κινηθούν για το έτος 2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού εξόδων για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 
223.662,00 ευρώ και για καθένα από τα επόμενα έτη 
250.000,00 ευρώ περίπου, οι οποίες θα αντιμετωπι-
σθούν ως εξής: η δαπάνη του τρέχοντος έτους από τις 
εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0719, ΚΑΕ 0721 και ΚΑΕ 
0722 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Φ. 07-450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» και η δαπάνη 
για καθένα από τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που 
θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0719, ΚΑΕ 
0721 και ΚΑΕ 0722 στον κατ’   έτος προϋπολογισμό εξό-
δων του ιδίου φορέα. Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της δαπάνης καλύπτεται από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. α) 
131702/17.12.2015 απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την ένταξη στην 
ΣΑΕ 050/2 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Υ.Π.Υ. 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» με ενάριθμο έργου 2015ΣΕ05020006 (ΑΔΑ: 
ΨΩΔΟ4653Ο7-2ΒΠ) β) 107130/13.10.2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για την ένταξη στην ΣΑΕ 050/2 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥ-
ΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ-
ΚΡΑΤΕΙΑ» με ενάριθμο έργου 2016ΣΕ05020024 (ΑΔΑ: 
ΨΧΓΛ4653O7-128), αποφασίζουμε:

Την υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας απα-
σχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 

11, του νόμου 4375/2016 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του 
άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) για 
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης έως 120 ημέρες για το έτος 2016, για 
τις κάτωθι κατηγορίες-ειδικότητες υπαλλήλων της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

11 Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού 
1 Π.Ε. Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
3 Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού 
3 Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού
Τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα για τα οποία 

δύνανται να μετακινούνται οι ως άνω ανά κλάδο, κατηγο-
ρία και ειδικότητα υπάλληλοι μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες κατ’   έτος, είναι αυτά του αναπληρωτή Διοικητή 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης, και του

4 υπαλλήλου του κλιμακίου καταγραφής (διοικητική 
υποστήριξη), όπως ορίζονται στο Ν. 4375/2016 (Α΄ 51).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με 
αναδρομική ισχύ 2 μηνών (παράγραφος 2 του άρθρου 3 
της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 172877/Δ3 (2)
Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίη-

σης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαί-

δευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 

21/τ. Α΄/21-2-2016) με θέμα: Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης.

2. Την με αριθμ. 120017/Δ3/20-07-2016, απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
Σύστασης Ομάδων Εργασίας.

3. Το άρθρο 4 του Ν.  3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ Α΄/
2-10-2008) περί Διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστη-
ρικτικών φορέων, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με 
την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013, (ΦΕΚ 24/
τ. Α΄/30-1-2013).

4. Το άρθρο 6 Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) 
περί φοίτησης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.
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5. Το άρθρο 28 του Ν.  4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/
17-9-2013), περί θεμάτων ειδικής αγωγής.

6. Το άρθρο 3, παρ. 1, του Ν. 2430/1996 (Α΄ 156), για 
την Υιοθέτηση Κανόνων Ίσων Ευκαιριών για τα Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες (47η Ολομέλεια Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών).

7. Τον νόμο 4074/2012, (Α΄ 88), κύρωση της σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Unicef, 2009).

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολό-
γησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Στόχοι, αρχές, περιεχόμενο και μεθοδο-
λογία των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης

Α1. Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι:
• Η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών 

στην εκπαίδευση.
• Η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυ-

ναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των 
μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/
τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών των σχο-
λείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια σεβασμού στη 
διαφορετικότητα.

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθη-
τές/τριες αμφότερων των σχολικών πλαισίων.

Α2. Τα προγράμματα συνεκπαίδευσης σχεδιάζονται 
με γνώμονα την υλοποίηση των παρακάτω αρχών της 
ενταξιακής εκπαίδευσης:

• Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.
• Διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για 

όλους τους μαθητές/τριες, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, με την έννοια της ισότιμης, αξιοπρεπούς και 
άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό.

• Δικαίωμα για ένταξη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
στο οποίο οι μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν τις καλύτερες και ευ-
νοϊκότερες ευκαιρίες μάθησης, προκειμένου να εξυ-
πηρετούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, χωρίς να 
στιγματίζονται και να περιθωριοποιούνται ούτε οι ίδιοι/
ες, ούτε οι οικογένειες τους.

• Ενδυνάμωση συμμετοχής στην ομάδα, ανάπτυξη 
συλλογικής δράσης και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ 
όλων των μαθητών/τριών.

• Ευελιξία προγραμμάτων και δυνατότητα συνεργασίας 
και κινητικότητας των μαθητών/τριών που φοιτούν σε 
διαφορετικά σχολικά πλαίσια.

• Αξιοποίηση γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων όλων 
των μαθητών/τριών.

• Καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης, της από κοι-
νού αντιμετώπισης και επίλυσης προβληματικών κατα-
στάσεων και της επίτευξης κοινών στόχων.

• Ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της αυτε-
νέργειας και ενθάρρυνση της ενεργού εμπλοκής όλων 
των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία.

• Συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων 

των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων των μα-
θητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό 
περιβάλλον.

A3. Τύποι και περιεχόμενο προγραμμάτων συνεκπαί-
δευσης

Στους τύπους των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης 
συμπεριλαμβάνονται:

• Η διοργάνωση δράσεων οργανωμένου παιχνιδιού, 
αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και λοιπών δραστηριοτή-
των που αποσκοπούν, αφενός, στην καλλιέργεια στά-
σεων αποδοχής της διαφορετικότητας και, αφετέρου, 
στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

• Η διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων σχολικών δρα-
στηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και προγραμμάτων 
Αγωγής Σταδιοδρομίας καθώς και η σύμπραξη σε Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, eTwinning κ.ά.), με 
στόχο: α) την καλλιέργεια και ενδυνάμωση κοινωνικών, 
γλωσσικών, επικοινωνιακών, διαπροσωπικών και κινητι-
κών δεξιοτήτων, β) τη βελτίωση του αυτοσυναισθήματος 
και γ) την αύξηση της επιθυμίας και του ενδιαφέροντος 
για μάθηση.

• Η διεξαγωγή προγραμμάτων ένταξης και συμμετο-
χής μαθητών/τριών ΣΜΕΑΕ σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα τάξεων σχολείων γενικής εκπαίδευσης με 
στόχους γνωστικής ανάπτυξης και καλλιέργειας των 
ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων.

• Η αλληλεπίδραση προγραμμάτων για την πραξιακή 
μάθηση και ο συνδυασμός διαφορετικών μαθησιακών 
προτύπων, όπως, για παράδειγμα, η συνδιδασκαλία ενός 
μαθήματος όπου το θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται 
στο γενικό σχολείο και το εργαστηριακό μέρος εφαρ-
μόζεται στο εργαστήριο της ΣΜΕΑΕ.

A4. Μεθοδολογία των προγραμμάτων συνεκπαίδευ-
σης

Για τη βέλτιστη εφαρμογή των προγραμμάτων συνεκ-
παίδευσης ενδείκνυται η αξιοποίηση στρατηγικών και 
μεθόδων όπως η συνεργατική διδασκαλία, η διαφορο-
ποίηση της διδασκαλίας, η μέθοδος project, η μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος, η μελέτη πεδίου, η ανακαλυπτι-
κή μάθηση, η μάθηση μέσω τεχνών, κ.α. που διασφαλί-
ζουν την πρόσβαση και την ενεργή συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διαδικασίες Έγκρισης και Υλοποίησης
Στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-

σης (ΣΜΕΑΕ) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα συνεκ-
παίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες 
γενικής εκπαίδευσης. Οι προτάσεις για την υλοποίηση 
των ανωτέρω προγραμμάτων μπορεί να προέρχονται 
από τις ΣΜΕΑΕ, από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαί-
δευσης, από τις ΕΔΕΑΥ και από τα οικεία ΚΕΔΔΥ καθώς 
και από τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους. Σε κάθε 
περίπτωση για την έγκριση και την υλοποίηση των εν 
λόγω προγραμμάτων ακολουθούνται οι παρακάτω δι-
αδικασίες:

1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ ή του σχολείου 
γενικής εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή 
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ή μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου ή της 
ΕΔΕΑΥ ή του οικείου ΚΕΔΔΥ ή του αρμόδιου Σχολικού 
Συμβούλου επιλέγει και προτείνει, προς την αντίστοιχη 
σχολική μονάδα: α) πρόγραμμα ένταξης και συμμετοχής 
ορισμένων μαθητών σε συγκεκριμένα διδακτικά αντι-
κείμενα ή/και σχολικές δράσεις ή β) πρόγραμμα συνερ-
γασίας τάξεων ή τμημάτων των σχολικών μονάδων ή γ) 
πρόγραμμα συνεργασίας του συνόλου των τάξεων των 
σχολικών μονάδων. Στην περίπτωση ένταξης μαθητή/
τριας σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης που περιλαμβά-
νει τη συμμετοχή του/της σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα τάξεων σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με 
σταθερή συχνότητα, απαιτείται εκ των προτέρων η σύμ-
φωνη γνώμη των γονέων του/της μαθητή/τριας.

Στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης του Συλλόγου 
Διδασκόντων, κατ’   αντιστοιχία με τον τύπο της σχολικής 
μονάδας (ΣΜΕΑΕ ή σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευ-
σης), συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: α) Οι μαθητές/
τριες ή τα τμήματα που προτείνεται να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης. β) Η/οι τάξη/εις, οι ώρες, τα 
μαθήματα ή οι δραστηριότητες στις οποίες προτείνεται 
να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες

γ) Οι στόχοι, η χρονική διάρκεια, τα στάδια υλοποίη-
σης, οι μέθοδοι, τα μέσα και ο τρόπος αξιολόγησης του 
προγράμματος, δ) Ο τρόπος μετακίνησης των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών, εφόσον πρόκειται για μη συστε-
γαζόμενες σχολικές μονάδες. 

ε) Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών 
μονάδων που θα εμπλακούν:

i) Στον σχεδιασμό του προγράμματος.
ii) Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου 

της εκπαιδευτικής κοινότητας των δύο σχολείων (εκπαι-
δευτικών, μαθητών/τριών, γονέων).

iii) Στην υλοποίηση του προγράμματος.
iv) Στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του 

προγράμματος.
Το πρακτικό της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκό-

ντων αποστέλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία προ-
τείνεται η συνεργασία.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που 
δέχεται την πρόταση, πραγματοποιεί συνεδρίαση στην 
οποία καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια ή μέλος του Συλλό-
γου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που προτείνει 
το πρόγραμμα ή, όπου είναι δυνατόν, πραγματοποιείται 
κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων Διδασκόντων. Σκοπός 
της συνεδρίασης είναι:

α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευ-
τικών και η ανάδειξη της αναγκαιότητας υλοποίησης 
των προτεινόμενων προγραμμάτων ή δράσεων συνεκ-
παίδευσης,

β) η ανάδειξη των οφελών για τους μαθητές/τριες αμ-
φότερων των σχολικών μονάδων,

γ) η ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών/τριών που πρόκειται να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης,

δ) ο ορισμός υπευθύνων από τα μέλη του Συλλόγου 
Διδασκόντων των δύο σχολείων για τον περαιτέρω σχε-
διασμό και την υλοποίηση του προγράμματος,

ε) η λήψη σχετικής απόφασης από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων της σχολικής μονάδας που δέχεται την πρό-
ταση. 

Κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων συ-
ντάσσεται σχετικό πρακτικό.

3. Οι Διευθυντές/ντριες υποβάλλουν τα ανωτέρω 
πρακτικά, αντίστοιχα, στους αρμόδιους Σχολικούς Συμ-
βούλους Ειδικής ή Γενικής Εκπαίδευσης που έχουν την 
ευθύνη της παιδαγωγικής καθοδήγησης των συγκεκρι-
μένων σχολικών μονάδων. Τα πρακτικά συνοδεύονται 
από σχέδιο υλοποίησης του προγράμματος συνεκπαί-
δευσης, το οποίο συντάσσεται από τα μέλη του Συλλό-
γου Διδασκόντων των δύο σχολείων, στο πλαίσιο του 
από κοινού σχεδιασμού της προτεινόμενης δράσης.

4. Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής ή Γενικής 
Εκπαίδευσης εγκρίνουν το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 
και η σχετική έγκριση αποστέλλεται στις ενδιαφερόμενες 
σχολικές μονάδες και κοινοποιείται στην/στις οικεία/ες 
Διεύθυνση/εις Εκπαίδευσης.

5. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ενημερώνουν και 
ευαισθητοποιούν τους γονείς των μαθητών σχετικά με το 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τα οφέλη 
του για όλους τους μαθητές/τριες.

6. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ενημερώνουν, ευαι-
σθητοποιούν και προετοιμάζουν τους μαθητές/τριες της 
ΣΜΕΑΕ και του σχολείου γενικής εκπαίδευσης που πρόκει-
ται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, με 
στόχο την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους.

7. Υλοποιείται το πρόγραμμα με τη συνεργασία των 
εμπλεκόμενων σε αυτό μελών των Συλλόγων Διδα-
σκόντων των δύο σχολικών μονάδων. Στην υλοποί-
ηση κάθε προγράμματος ή δράσης συνεκπαίδευσης 
δύνανται να συμμετάσχουν μέλη του αντίστοιχου 
εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθη-
τικού προσωπικού των συνεργαζόμενων σχολικών 
μονάδων, μέλη της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή λειτουργεί, 
καθώς και μέλη του προσωπικού του οικείου ΚΕΔΔΥ, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο, αφού ληφθούν προηγουμέ-
νως υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του/των 
μαθητή/ών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
συνεκπαίδευσης. Επιστημονική καθοδήγηση σχετικά 
με την υλοποίηση του προγράμματος παρέχεται από 
τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

8. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, διενεργείται διαμορ-
φωτική αξιολόγηση του προγράμματος, παρέχεται συνεχής 
ανατροφοδότηση και υπάρχει δυνατότητα επαναδιαρμόρ-
φωσης στόχων ή/και δράσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο.

9. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος διεξάγεται 
από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων που 
ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα, αν είναι εφικτό σε κοινή 
συνεδρίαση, με εισηγητές τους υπεύθυνους σχεδιασμού 
και υλοποίησης του προγράμματος. Σκοπός της τελικής 
αξιολόγησης είναι:

α) η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος, β) η ανάδειξη των θετικών ή/και αρνη-
τικών στοιχείων του σχεδιασμού και της διαδικασίας 
εφαρμογής του και γ) η διατύπωση προτάσεων ως προς 
τη διενέργεια περαιτέρω σχετικών ενεργειών ή την υλο-
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ποίηση ενδεχόμενων μελλοντικών προγραμμάτων ή/και 
δράσεων συνεκπαίδευσης.

10. Βάσει του πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης 
των Συλλόγων Διδασκόντων συντάσσεται έκθεση υλο-
ποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία 
υποβάλλεται στους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Μετακίνηση μαθητών/τριών
Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων προγραμμάτων συνεκ-

παίδευσης, στις οποίες απαιτείται μεταφορά μαθητών/
τριών, την ευθύνη και τη διαδικασία μεταφοράς τους 
αναλαμβάνει η σχολική μονάδα της οποίας οι μαθητές/
τριες μεταφέρονται, κατόπιν εξασφάλισης της σύμφωνης 
γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση 
μεταφοράς μαθητών/τριών ΣΜΕΑΕ, η μεταφορά τους δύ-
ναται να υλοποιείται είτε από τον φορέα που έχει αναλά-
βει τη μεταφορά ύστερα από σχετικό αίτημα επέκτασης 
του δρομολογίου, εκ μέρους της ΣΜΕΑΕ, είτε με μεταφο-
ρικά μέσα που διαθέτει η ΣΜΕΑΕ, είτε με άλλον τρόπο. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση πριν την 
έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος συνεκπαίδευ-
σης είναι η ύπαρξη σχετικής έγκρισης μετακίνησης των 
μαθητών/τριών, εφόσον πρόκειται για συνεργασία μη 
συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων. Για την έγκριση 
μετακίνησης των μαθητών/τριών εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε 
βαθμίδα εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι συνεργατικές δράσεις που έχουν ως 

στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικό-
τητα, την ανάπτυξη της συλλογικότητας, και, κατ’   επέ-
κταση, την ενδυνάμωση των μαθητών/τριών δύνανται 
να οργανώνονται και να υλοποιούνται σε κάθε επίπεδο 
της εκπαιδευτικής πράξης. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργα-
σίες δύνανται να συναφθούν και μεταξύ τάξεων της ίδιας 
σχολικής μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων 
γενικής εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν μαθητές/τριες 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. 
διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων σχολικών δραστη-
ριοτήτων, δράσεων ευαισθητοποίησης και αποδοχής 
της διαφορετικότητας κ.ο.κ). Στις περιπτώσεις αυτές, 
η διοργάνωση συνεργατικών δράσεων και προγραμ-
μάτων προϋποθέτει την τήρηση ενός πρωτοκόλλου 
αντίστοιχου με αυτό που περιγράφεται παραπάνω, σε 
όλα τα στάδια, δηλαδή κατά: α) τον αρχικό σχεδιασμό 
της δράσης ή του προγράμματος, β) την έγκριση του 
από τον Σύλλογο ή τους Συλλόγους διδασκόντων, γ) την 
υποβολή του πρακτικού και του σχεδίου υλοποίησης 
στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ή στους αρμόδιους 
Σχολικούς Συμβούλους και δ) το στάδιο υλοποίησης και 
αξιολόγησής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

  Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    Αριθμ. Φ. 146/163/172547/Ζ2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 

νομοϋεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22-4-05),

β. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181/29-8-2014), όπως 
ισχύει,

γ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/ 15 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων » (ΦΕΚ Α΄114/22-9-2015),

δ. του Π.δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23-9-2015),

ε. του άρθρου 79 του Ν. 4310/14 « Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄258/8-12-2014),

στ. Την αριθ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
Β΄2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αϋανα-
σία Αναγνωστοπούλου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. Υ99 (ΦΕΚΒ΄ 2869/29.12.2015) και Υ134 ( ΦΕΚ Β΄ 
711/17.3.2016) αποφάσεις.

2. Την αριθμ. 7647/28.3.2014 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το διορισμό του Δημη-
τρίου Ρούκου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική με έμφα-
ση στην Ερευνητική- Πειραματική Χειρουργική» (ΦΕΚ 
Γ΄ 562/30.4.2014 ).

3. Την αριθ. πρωτ. 121/20-05-2016 αίτηση του Καθη-
γητή Δημητρίου Ρούκου για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (αρ. συν. 788α/31-05-2016) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μεταβολή του γνω-
στικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και με 
τη σύμφωνη γνώμη του Χειρουργικού Τομέα.

5. Τα αριθ. πρωτ. 16882π.ε./15-09-2016 (με τα συνημ-
μένα) και 632/30-09-2016 έγγραφα της Πρυτανείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν στην μεταβο-
λή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή, Δημητρίου 
Ρούκου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του Καθηγητή Δημητρίου Ρούκου του Ηρακλή του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από «Χειρουργική με έμφαση 
στην Ερευνητική - Πειραματική Χειρουργική», σε «Χει-
ρουργική -Γονιδιωματική Ιατρική ακριβείας του καρκίνου 
(Precision Cancer Medicine)».

Nikolaos
Highlight
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 169485/Δ1 (4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 

τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του Ν.  4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ18/τ. 
Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. 
Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10-12-2013) «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚδ/
τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 11 δ/τ. Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012  υπουργική 
απόφαση  «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (Β΄,3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ. Α΄).

4. Την με αριθ. πρωτ. 151678/1Α/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση  «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών.. ΝΠΔΔ» (Β,3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 84151/1 Α/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1584 τ. Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Β/133182/Δ5/20-09-2013 
Υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
στο Σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

6. Την με αριθμ. 8865/31-03-2016 αίτηση του νομίμου 
εκπροσώπου.

7. Την με αριθμ. ΔΑ/ 30241/29-08-2013 απόφαση δι-
ατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την με αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργι-

κή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ. Β΄/
09-12-2015).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Β/133182/Δ5/
20-09-2013 (ΦΕΚ 193/Β/31-01-2014) άδεια ίδρυσης Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου, ως προς το νόμιμο εκπρό-
σωπο στο ΥΠΠΕΘ και τη δυναμικότητα των αιθουσών 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στο Σω-
ματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δώδεκα (12) 
αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων επτά (7) δυναμικό-
τητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, τρείς (3) δυναμικότητας 
είκοσι πέντε (25) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) μαθητών, μία αίθουσα πληροφορικής δυ-
ναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών και δύο αίθουσες 
εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι 
«Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Μαρί-
νου Αντύπα 54 στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
τον Ευάγγελο Βέργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. 169483/Δ1 (5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του Ν.  4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ. Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10-12-2013) «Κύ-
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ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 11 δ/τ. Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ. 34566/1Α/12-03-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ. Α΄).

4. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (Β,3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1584 τ. Β΄).

5. Την με αριθμ. Φ.2.Α/125671/Δ5/10-09-2013 υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στο Σω-
ματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 8947/31-03-2016 αίτηση του 
νομίμου εκπροσώπου.

7. Τις με αριθμ. ΔΑ/48426/02-09-2016 και ΔΑ/51302/ 
Α/23-09-2016 αποφάσεις διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠ-
ΠΕΠ.

8. Την με αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 

στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ. Β΄/
09-12-2015).

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

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Α/125671/Δ5/
10-09-2013 (ΦΕΚ 202/Β/03-02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδι-
ωτικού Νηπιαγωγείου, ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο 
στο ΥΠΠΕΘ και τη δυναμικότητα των αιθουσών ως ακο-
λούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στο Σω-
ματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων 
έκαστη και μία (1) αίθουσα δραστηριοτήτων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδι-
ωτικό Νηπιαγωγείο - ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μαρίνου 
Αντύπα 54 στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον 
Ευάγγελο Βέργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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