
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή χρηματοδότησης Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Έρευνας και Καινοτομίας.

2 Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.).

3 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των πτυχιούχων των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Πληροφορικής και 
β) Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

5 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

6 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Ι.Ε.Κ.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 196096/I2 (1)
  Κατανομή χρηματοδότησης Ελληνικού Ιδρύμα-

τος Έρευνας και Καινοτομίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» και ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

β) του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

γ) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»,

δ) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

στ) του άρθρου 47 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,

ζ) του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»,

η) της υπ’ αριθμ. Υ136/20-03-2015 (ΦΕΚ Β΄ 389) από-
φασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτών Υπουργών» και της με αριθμ. Υ8/25.9.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,Έ-
ρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη»,

θ) την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.85 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη-
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20-5-1987, 
7401/11-5-1988, 570/19-1-1994 και 12739/9-10-2000 
όμοιες αποφάσεις,

ι) το Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Περί Ειδικών Λογα-
ριασμών και άλλες διατάξεις»,

στ) την υπ’ αριθμ. 52284/Γ2 απόφαση «Διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», (ΦΕΚ 
295/28.04.2015).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Η κατανομή των δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ 
(18.000.000 €) πραγματοποιείται ως εξής:

α. Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) για την κά-
λυψη διαχειριστικών εξόδων που αφορούν την έναρξη 
λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Και-
νοτομίας,

β. Οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(8.500.000 €) για τη χορήγηση υποτροφιών για την υπο-
στήριξη υποψηφίων διδακτόρων,

γ. Εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000 €) για τη διεξα-
γωγή μετα-διδακτορικών ερευνών.

Οι ανωτέρω δράσεις θα εξειδικευτούν με την έκδοση 
σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας.

2. Η διαχείριση των ως άνω κονδυλίων θα πραγματο-
ποιηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. Κ1/192979 (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄188) 

«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του N. 3879/ 

2010 (A΄ 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοι-
πές διατάξεις όπως ισχύουν».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 44 του Ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 7 του Ν. 4264/2014 
(Α΄ 118).

5. Τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 του άρθρου 42 του 
Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).

6. Το Π.δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το Π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

8. Το Π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄19-6-2015) 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».

10. Τη σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Διά 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για την τροποποίηση του 
ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας των ΣΔΕ, 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 7 του Ισχύοντος Κα-
νονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ) 1861/2014 ως εξής:

6. Προσωπικό
Το προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.) αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυ-
ντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον Σύμβουλο Σταδιο-
δρομίας, τον Σύμβουλο Ψυχολόγο και τους Διοικητικούς 
Υπαλλήλους.

Α. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε.:
Ι. α. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευ-

τικής πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ, για την εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμ-
ματος του σχολείου.

β. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία 
με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση 
των στόχων του σχολείου.

γ. Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσωπι-
κού του Σ.Δ.Ε.

δ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδα-
σκόντων.

ε. Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου 
σε δημόσιες συναντήσεις.

στ. Αποστέλλει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στην λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοί-
τηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκ-
θέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.).

Ειδικότερα έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27 παρ.4, Ν. 4186/2013 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. ευθύνεται για την οικονομική και διοικητική διαχεί-
ριση του ΣΔΕ,

2. ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων 
και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα 
της διοίκησης,
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3. ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξι-
όπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης 
και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με 
την κεντρική και τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότη-
τας του, ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση 
ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής 
λειτουργίας του ΣΔΕ, καθώς και για την ηλεκτρονική 
ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπι-
κού του,

4. αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΣΔΕ συ-
γκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικό-
τερο εκπαιδευτικό έργο, την εφαρμογή προγραμμάτων 
εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνο-
λογιών και της πληροφορικής,

5. χορηγεί στο προσωπικό του ΣΔΕ του οποίου προΐ-
σταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω 
αδειών ο διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία 
ΔΔΒΜ.

6. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ-
νεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή 
κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής ανα-
πληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ 
και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν 
στο ΣΔΕ (με αριθμό εκπαιδευομένων πάνω από 180) 
έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής 
αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με 
απόφαση του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, 
απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. 
Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδι-
ευθυντής ή αν πρόκειται για ΣΔΕ στο οποίο δεν τοποθε-
τείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από 
εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ, ο οποίος ορίζεται 
με απόφαση του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ορι-
στεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από 
τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΣΔΕ (άρθρο 27 παρ.8 
Ν. 4186/2013).

II. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών απο-
δοχών του, λαμβάνει επίδομα θέσης που αντιστοιχεί στο 
επίδομα θέσης των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού 
συστήματος εκπαίδευσης.

III. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ασκεί διδακτι-
κό έργο τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

Β. Ο υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. (άρθρο 27 παρ.9, 
Ν. 4186/2013) συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση 
των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ειδικότερα, 
ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:

1. μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
2. εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και του συλλό-

γου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης 
των εκπαιδευομένων και

3. όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυ-
ντής.

Στα Σ.Δ.Ε. που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, 
η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με 
απόφαση του διευθυντή. Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί 

διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Γ. Ο σύλλογος διδασκόντων (άρθρο 27, παρ. 11, 12, 13 
Ν. 4186/2013, Α΄ 193)

1. Ο ρόλος του διδάσκοντα στα Σ.Δ.Ε. είναι ενεργά 
συμμετοχικός. Ο διδάσκων δεν αρκείται στο καθαρά 
διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώ-
σκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, δι-
αμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και 
σε συνεργασία με τον Διευθυντή αξιολογεί, ερευνά και 
αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και 
παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί 
το υπάρχον.

2. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων, 
στον οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαι-
δευτές ενηλίκων που υπηρετούν στη μονάδα με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό 
των ΣΔΕ αποτελούν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της 
δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και εκπαιδευτές ενη-
λίκων, (άρθρο 27, παρ. 14β, Ν. 4186/2013, Α΄ 193)

3. Ειδικότερα ο σύλλογος των διδασκόντων:
α. συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρ-

μογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., 
στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική 
διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β. διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο 
προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς 
της τοπικής κοινωνίας,

γ. αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξι-
ολόγησης των εκπαιδευομένων

δ. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευ-
θυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνε-
δριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου του. Ο σύλλογος των διδασκόντων συγκα-
λείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή 
το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με 
έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέ-
ματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

4. Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια 
και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το 
προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο.

5. Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευ-
τές ενηλίκων, ισχύει πρόγραμμα διδασκαλίας με αριθμό 
ωρών που καθορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

6. Η παρουσία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών 
στη σχολική μονάδα είναι υποχρεωτική κατά τις ώρες 
λειτουργίας του ΣΔΕ

7. Στα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να καθορίζονται ώρες ενι-
σχυτικής διδασκαλίας για ορισμένους εκπαιδευόμενους 
σε γνωστικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητο, μετά 
από απόφαση του συλλόγου. Στην περίπτωση που οι 
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. έχουν καλύψει 
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το ωράριο τους, οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ανατί-
θενται σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η ενισχυ-
τική διδασκαλία είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κάθε 
μέρα, πριν την έναρξη των μαθημάτων ή με τη λήξη τους.

8. Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιρο-
ποίηση των προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών 
μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης 
του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε.

10. Στα Σ.Δ.Ε. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο 
εθελοντές εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων ευ-
αισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και 
το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. Η ανάθεση εθελοντικού διδα-
κτικού έργου γίνεται μετά από εισήγηση του διευθυντή, 
σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και έγκρι-
ση του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνω-
σης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της ΓΓΔΒΜΝΓ. Επισημαίνεται 
ότι ο εθελοντής δεν αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους. 
Επίσης, εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτέχνες 
και επιστήμονες μπορούν ομοίως να προσφέρουν έργο 
ενταγμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου 
(π.χ. εργαστήρια, ημερίδες ενημέρωσης, διαθεματικά 
σχέδια δράσης κ.ά.).

Δ. Συμβουλευτικά Όργανα των Σ.Δ.Ε.
Για την καλύτερη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας θεσμοθετούνται ως Συμβουλευτικά Όργανα:
1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος (μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έρ-
γου των Σ.Δ.Ε) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθεί και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό 
έργο των Σχολείων

β. Υποβάλλει προτάσεις στο Διευθυντή και το Σύλλογο 
Διδασκόντων για την παιδαγωγική και επιμορφωτική 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών

2. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμή-
μα.

β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με 
στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευο-
μένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας.

γ. Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει 
και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων, όσον αφορά 
τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

δ. Επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευ-
μένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαι-
δευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει 
τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.

ε. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει 
σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

3. Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα
β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στό-

χο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων.
γ. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες 

που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμέ-
νο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

δ. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει το εκπαι-
δευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που ανακύπτουν.

Ε. Γραφείο Γραμματείας Σ.Δ.Ε. (άρθρου 27, παρ. 16 
Ν. 4186/2013)

1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. για την υποστήριξη του έργου αυ-
τού, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. Στο γραφείο αυτό 
υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τή-
ρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των 
εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια 
της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την ανα-
παραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού. Οι 
θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο Γραμματείας κα-
λύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους με απόσπαση 
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ή με διάθεση από τις οικείες ΔΔΒΜ.

2. Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με 
μετατασσόμενους υπαλλήλους, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικη-
τικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τις υπηρεσίες 
των εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με 
την πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συ-
ναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό 
και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των 
θέσεων από τις οποίες προέρχονται.

7. Επιλογή Προσωπικού - Διαδικασία Στελέχωσης
1. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. (Διευθυντές, Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων, Εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι και Γραμματείς) επι-
λέγεται για ορισμένο χρόνο.

2. α. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή και του 
υποδιευθυντή είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, με διετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 
υπηρεσία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, μόνιμοι αποσπασμένοι, ή με ανάθεση 
υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι 
(Ν. 4186/2013, άρθρου 27, παρ. 1).

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης 
του Γενικού Γραμματέα ΔΒΜΝΓ, εξειδικεύονται τα κριτή-
ρια επιλογής των αποσπασμένων και των ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων για τα Σ.Δ.Ε. 
(Ν. 4168 άρθρο 27 παρ. 15ε).
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4. Η επιλογή των Παιδαγωγικών Συμβούλων, των Συμ-
βούλων Ψυχολόγων, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, 
των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλί-
κων γίνεται από τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από 
δύο μέλη τα οποία ορίζονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ καθώς και 
το Διευθυντή του οικείου ΣΔΕ.

5. Oι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώ-
νονται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση 
που θα δημιουργηθούν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να καλύπτονται 
άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων.

6. α. Οι αποσπάσεις ή προσλήψεις του εκπαιδευτικού 
προσωπικού έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Γενικής 
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κατό-
πιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Τμήματος Σπουδών, 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
είναι δυνατόν να ανανεώνεται η απόσπαση των μονίμων 
εκπαιδευτικών. Στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
είναι η εν γένει παρουσία των εκπαιδευτικών η οποία 
πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τη φιλοσοφία των 
Σ.Δ.Ε., και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τις 
υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, η συνεργασία και πρωτοβουλία, καθώς και 
σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους,

γ. Σε περίπτωση που προτείνεται η διακοπή ή η μη ανα-
νέωση της απόσπασης ή της σύμβασης του εκπαιδευτι-
κού ή του ωρομίσθιου εκπαιδευτή ενηλίκων, απαιτείται 
τεκμηριωμένη έκθεση, του διευθυντή με το μέλος της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

7. Η απασχόληση εκπαιδευτικών, αποσπασμένων ή 
ωρομισθίων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται 
ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 194542 /Δ2 (3)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας των πτυχιούχων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Πληροφορικής και 

β) Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του 
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ' 
αριθμ. 152/6-03-2015 συνεδρίας της (θέμα 8° «Έγκριση 
τροποποίησης απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση 
με αρ. 149/19-12-2014) για την απόκτηση Πιστοποιητι-
κού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των απο-
φοίτων του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»).

5. Την υπ' αριθμ. 39/29-09-2016 Πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού 
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Πληροφορικής και 
β) Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, παρα-
κολούθησαν επιτυχώς όλα τα διδακτικά αντικείμενα που 
εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών των 

εν λόγω Τμημάτων.
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των 

ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως 
από τα Τμήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθ. 195026/Δ1 (4)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1α και β) της 

παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως ισχύει.
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2. Τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχο-
λείου σε φυσικό πρόσωπο, όπως αυτές ορίζονται στην 
περίπτωση 4 της υποπαρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012, όπως ισχύει.

3. Τα υπ’ αριθμ. 36848/14-07-2016 και 36419/18-07-
2016 έγγραφα της Δ.Ο.Υ Λαμίας, από τα οποία προκύ-
πτει η ακυρότητα της φορολογικής ενημερότητας, την 
οποία κατέθεσε η Μπούκαλη Αγαθή για τη χορήγηση 
της άδειας Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

4. Τα υπ’ αριθμ. 10263/22-07-2016 και 10761/21-07-
2016 έγγραφα του ΙΚΑ Λαμίας, από τα οποία προκύ-
πτει η ακυρότητα της ασφαλιστικής ενημερότητας, την 
οποία κατέθεσε η Μπούκαλη Αγαθή για τη χορήγηση 
της άδειας Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/127387/Δ5/08-08-2014 υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου στην 
Μπούκαλη Αγαθή, η οποία επικαιροποιήθηκε με την με 
αριθμ. Φ. Αποφ./1272/09-02-2016 πράξη της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) διορισμού του Κων-
σταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/127387/Δ5/08-08-
2014 (ΦΕΚ 2256/Β΄/19-08-2014) υπουργική απόφαση 
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου στην Μπούκαλη 
Αγαθή, η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ. Αποφ./1272/09-02-2016 πράξη της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 195030/Δ1 (5)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1α και β ) της 

παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως ισχύει.

2. Τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχο-
λείου σε φυσικό πρόσωπο, όπως αυτές ορίζονται στην 
περίπτωση 4 της υποπαρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012, όπως ισχύει.

3. Τα υπ’ αριθμ. 36848/14-07-2016 και 36419/
18-07-2016 έγγραφα της Δ.Ο.Υ Λαμίας, από τα οποία 
προκύπτει η ακυρότητα της φορολογικής ενημερότητας, 
την οποία κατέθεσε η Μπούκαλη Αγαθή για τη χορήγηση 
της άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

4. Τα υπ’ αριθμ. 10263/22-07-2016 και 10761/
21-07-2016 έγγραφα του ΙΚΑ Λαμίας, από τα οποία προ-
κύπτει η ακυρότητα της ασφαλιστικής ενημερότητας, 
την οποία κατέθεσε η Μπούκαλη Αγαθή για τη χορήγηση 
της άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/127383/Δ5/8-8-2014 υπουργι-
κή απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην Μπούκα-
λη Αγαθή, η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ. Αποφ./1272/09-02-2016 πράξη της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) διορισμού του Κων-
σταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/127383/Δ5/
8-8-2014 (ΦΕΚ 2269/Β΄/22-08-2014) υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην Μπούκαλη 
Αγαθή, η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ. Αποφ./1272/09-02-2016 Πράξη της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 195210/Κ1 (6)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Ι.Ε.Κ.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1.   Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
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Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, 018 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Τη υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) άρθρο 6, παράγραφος 3 «θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/
18-11-2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της 
υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».

8. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του Ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες δια-
τάξεις», άρθρο 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 
«Θέματα Φορέων Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-
2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης», παρ. 19, υποπαρ. 16, περί κατάργησης 
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

14. Την υπ' αριθμ. 120867/ΙΑ/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/
Β΄/12-9-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό 
τίτλο «ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Ι.Ε.Κ.».

15. Την υπ’ αριθμ. 170240/Κ1/13-10-2016 αίτηση του 
Νομικού Προσώπου «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
σχετικά με ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ της υπ’ αριθμ. 120867/
ΙΑ/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/Β΄/12-9-2013) άδειας του Ιδι-
ωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με το 
διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Ι.Ε.Κ.», το οποίο 
λειτουργεί σε δομή επί της οδού ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 4, 30200 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, δυναμικότητας 42 ατόμων από το Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο Φυσικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ».

Παράλληλα και λόγω της μεταβίβασης από Νομικό σε 
Φυσικό Πρόσωπο ο διακριτικός τίτλος του Ι.Ι.Ε.Κ. τρο-
ποποιείται από «ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Ι.Ε.Κ.» σε «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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*02038152811160008*

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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