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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτι-
κής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα 
Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματι-
κών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019.

2 Πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

3 Τροποποίηση της αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 
(Β΄ 1935) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 
”Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας“ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

4 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με δ.τ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ25γ/137912/Δ4 (1)
Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλα-

κτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα 

«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελ-

ματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονά-

δων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019.

OI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1, της περίπτ. 

ε΄ της παρ. 2 και ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 89 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το π.δ. 40/2018 (Α΄ 76), «Αξιολόγηση των μαθητών 
των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του ”Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας“».

6. Την 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη».

7. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

8. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Την Υ197/2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ226/2016 
(Β΄ 4233) και με την Υ12/2018 (Β΄ 978) υπουργική από-
φαση.

10. Την Υ173/2016 (Β΄ 3610) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-
Ψ31) πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την αριθμ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-
ΘΧ3) απόφαση Ένταξης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με 
κωδικό ΟΠΣ 5010706.

13. Την αριθμ. 517/11-07-2018 εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14. Την αριθμ. 121223/Β1/Φ.7/736/17-07-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγ-
χρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε βάρος του έργου 
με κωδικό 2017ΣΕ34510056 (MIS 5010706), τίτλο «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» της ΣΑΕ 3451, (απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: ΩΡ0Ι-
465ΧΙ8-ΘΧ3) και δικαιούχο της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, 
Τομέα Παιδείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται 
πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα 
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ενισχυτική 
διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησια-
κών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστή-
ριξη τους και παρέχεται με συνδιδασκαλία κατά τις ώρες 
διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Δι-
δασκαλίας (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα μετά οριζόμε-
να στην περίπτωση δ) της παρ. 1, στην περίπτωση ε) 
της παρ. 2 και ιδίως στην παρ. 14 του άρθρου 26 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 5, 
6 και 7 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρ-
μόζεται γιατο σχολικό έτος 2018-2019 σε όλα τα Επαγ-
γελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότη-
τα στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. 
και προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα 
Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο 
εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. 
Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) υλοποιεί-
ται σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών 
(ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), 
με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού 
γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. 
κατά το πνεύμα και το περιεχόμενο των προβλεπομένων.

Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθη-
γητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής 

Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική 
Ομάδα. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα 
αντίστοιχα μαθήματα και η διαφοροποίηση της διδασκα-
λίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και 
μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του 
βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μα-
θητών/τριών στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους 
στόχους της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υπο-
στήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Ως Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) ορίζεται 
ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στον οποίο ο 
Σύλλογος αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος. Ως 
Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ) ορίζεται ο εκ-
παιδευτικός που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται για τις 
ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας του 
προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ορίζεται 
με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων.

2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Καθηγητή Μαθήματος 
(ΥΜ):

Πέραν των προβλεπόμενων στα πλαίσια των καθηκό-
ντων του ως εκπαιδευτικού υπεύθυνου του μαθήματος 
οφείλει να συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομά-
δας με τον Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ).

Υποχρεώσεις Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ):
- Επιτελεί το έργο της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Δι-

δασκαλίας (ΕΕΔ) που του ανατίθεται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων (ΣΔ).

- Συνεργάζεται, ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας από 
κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

- Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
συνδιδασκαλίας με σκοπό την εκμετάλλευση του μέ-
γιστου των δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή αυτή 
της διδασκαλίας, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επι-
μορφωτικές συναντήσεις, σε δειγματικές διδασκαλίες 
κ.λπ. και σε όλες τις προβλεπόμενες και σχετικές με το 
αντικείμενο του δράσεις της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

- Συμμετέχει στην περιγραφή των επιδόσεων των 
μαθητών και στην ανατροφοδότηση των μαθητών και 
γονέων/κηδεμόνων.

- Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υπο-
στήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εργασιών (συμπλή-
ρωση εγγράφων, σύνταξη σύντομων εκθέσεων κ.λπ.).

- Συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) και τις 
Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις του και στα συμβούλια τά-
ξης.

3. Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στην πράξη 
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονά-
δων ΕΠΑ.Λ.», αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις από τον Υπεύθυνο 
Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

Άρθρο 2
1. Η λειτουργία του προγράμματος εναλλακτικής ενι-

σχυτικής διδασκαλίας διέπεται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις των νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που 
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διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πέραν 
των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Εγκρίνουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που υλοποι-
ούνται στο πλαίσιο της πράξης«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

ii. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας για την υλοποίηση των στόχων του προγράμ-
ματος.

iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των 
σχολείων για την παρακολούθηση της πράξης« Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.».

3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
i. Εισηγούνται στο ΠΥΣΔΕ τη διάθεση εκπαιδευτικών 

για τις ανάγκες του προγράμματος.
ii. Εισηγούνται τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρω-

τών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.
4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι 

έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τα ΕΠΑΛ:
Αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υλοποίησης των 

στόχων του προγράμματος με κάθε μέσο.
5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των 

γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:
i. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση των 
μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου 
για τη λειτουργία του προγράμματος. 

ii. Αναλαμβάνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχο-
λείων για την παρακολούθηση του προγράμματος.

6. Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠA.A. - Υπο-
στήριξη σχολικών μονάδων ΕΠA.Λ.».

Άρθρο 3
1. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την 

υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας 
στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υπο-
στήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» γίνεται με αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 
που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση την κατάταξη των 
υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν 
συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ωράριο τους στην Α' 
τάξη με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, όπως ορίζει 
η πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολι-
κών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», μπορούν να απασχολούνται για 
τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμή-
ματα της Α΄ τάξης όμορου ΕΠΑ.Λ στα οποία υλοποιείται 
εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία. Σε περίπτωση που 
και πάλι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώ-
νουν ωράριο, μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα 

της Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στα οποία έχουν τοποθε-
τηθεί για την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδα-
σκαλίας μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

2. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδα-
σκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση 
του οικείου Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από 
πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλά-
δων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεση του, 
εξ΄ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν έχουν καλυφθεί οι 
ανάγκες του ωρολογίου κανονικού προγράμματος όλων 
των σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Μπορούν, επίσης, να διατίθενται αναπληρωτές που 
έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του κανονικού προ-
γράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της εκάστοτε Διεύθυνσης, με χρήση πόρων του εθνι-
κού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του τακτικού προϋπολογισμού, εφόσον 
έχουν καλυφθεί οι ανάγκες αυτές στο σύνολό τους.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής 
ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος δι-
δακτικής προϋπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ25γ/137911/Δ4 (2)
Πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

OI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β. του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως προστέθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1, της περίπτ. 
ε΄ της παρ. 2 και ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 89 του 
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ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Την Υ197/2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ226/2016 (Β΄ 4233) και 
με την Υ12/2018 (Β΄ 978) υπουργική απόφαση.

7. Την Υ173/2016 (Β΄ 3610) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων 
ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

10. Την αριθμ. 14423/27-9-2017 πρόσκληση (Κωδικός 
Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ57) για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 
7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 8 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

11. Την 15907/17-11-2017 απόφαση Ένταξης της Πρά-
ξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη 
σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και κωδ. ΟΠΣ 5010706, στο 
Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τροποποιείται 
και ισχύει.

12. Την αριθμ. 62/ΓΔ4/24-07-2018 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Την αριθμ. 135241/Β9/Φ.7/845/10-08-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το σχολικό έτος 2018-2019 η οποία θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδο-
τούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε βάρος του έργου με κωδικό 
2017ΣΕ34510056 (MIS 2010706), τίτλο «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» 
της ΣΑΕ 3451 (απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3), 
π/υ 21.142.270 € και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, 
Τομέα Παιδείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό όνομα ΟΠΣ 5010706 του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινω-
νικής στήριξης των μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. η οποία θα 
υλοποιηθεί με την πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν 
στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων. Ως χρόνος διάρκειας ορί-
ζεται το σχολικό έτος 2018-2019.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιεί-
ται κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1.β του άρθρου 17 του 
ν. 3699/2008.

Άρθρο 2
Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Ψυχολόγων

Οι ψυχολόγοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» και ασκούν τα κα-
θήκοντά τους σύμφωνα τη με αριθμ. 142628/ΓΔ4/
30-08-2017 (Β΄ 3032) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 
Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης».

Ειδικότερα, ο ψυχολόγος που απασχολείται στα πλαί-
σια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»:

- Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, οι 
οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρό-
τρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό 
αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της 
Α΄ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε ανάγκες 
μαθητών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι 
χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει 
τον μαθητή -συνεργαζόμενος με τους γονείς του - σε 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας.

- Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέμα-
τα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους 
μαθητές, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας 
στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών 
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σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προ-
σωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης.

- Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους 
γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην 
οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων 
σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών 
εκδηλώσεων.

- Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνερ-
γαζόμενος με:

α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση 
και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου, β) με 
σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

- Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑ.Λ.

- Συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχο-
λεία.

- Υποβάλλει τελική έκθεση στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες 
έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις - επαφές που έχουν 
γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, 
τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών ή των εκπαιδευτικών. Η έκθεση 
αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο έργο 
που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να απο-
τελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά για 
τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση που 
πρόκειται για διαφορετικά άτομα.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. και πα-
ραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει 
καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

- Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς στο Σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό 
να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του.

- Δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρ-
μοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση 
δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδα-
κτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, 
αναπληρώσεις κ.ά.).

Άρθρο 3
- Ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας στην οποία τοπο-

θετείται ο ψυχολόγος οφείλει να λάβει μέριμνα ώστε 
να εξασφαλίσει ιδιαίτερο χώρο για την άσκηση των 
καθηκόντων του ψυχολόγου, τέτοιον που να εξασφα-
λίζει την ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση 
αδυναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, ο Δ/ντής οφείλει 
να εξασφαλίσει στον ψυχολόγο δικό του γραφείο μέσα 
στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα 
αποθήκευσης και φύλαξης των αρχείων.

Άρθρο 4
Επιμόρφωση των Ψυχολόγων
- Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει 

εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους 
ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η 
οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί 
με πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 
Ψυχολόγων από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών 
Ειδικής Αγωγής αντίστοιχου κλάδου Περιφερειακών 
Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 8616/114066 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 

(Β΄ 1935) υπουργικής απόφασης "Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 

«Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β) Των σημείων (α) και (ξ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του 
ν. 4036/2012, σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμά-
κων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις (Α΄ 8).

γ) Της παραγράφου 2 περ. (α΄) του άρθρου 62 του 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

δ) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ε) Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

στ) Την 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄ 3903), όπως τροποποιήθηκε από την 
638/128269/30.11.2017 (Β΄ 3903) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

ζ) Την 8503/94606/30.7.2013 (Β΄ 2016) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 'Καθορισμός παρα-
βόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον 
έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.
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η) Την 11324/113170/1.11.2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή 
του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)» (Β΄ 3225), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (L 309/24.11.2009) και ειδικότερα το άρθρο 14 
και το παράρτημα III αυτής.

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 
2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(L 309/24.11.2009), και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού, το 
οποίο προβλέπει ότι: «1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
28, σε ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αδειοδοτήσει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες, τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων στην αγορά, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρή-
ση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο 
λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
με άλλα εύλογα μέσα. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επι-
τροπή σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα, παρέχοντας 
αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση και τα τυχόν 
μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια των καταναλωτών.».

4. Το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 στο άρ-
θρο 53 εισάγει και απαιτεί συγκεκριμένες και αυστηρές 
προϋποθέσεις της παράκαμψης του άρθρου 28. Ενδει-
κτικώς αναφέρονται οι λέξεις : «σε ειδικές περιπτώσεις», 
«αναγκαίο λόγω κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί με άλλα μέσα».

5. Το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 στη 
παράγραφο 2 του άρθρου 53 εισάγει την υποχρέωση 
κάθε κράτους-μέλους και μάλιστα αμελλητί για ενημέ-
ρωση μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής για 
τα λαμβανόμενα μέτρα προς χάριν της ασφάλειας των 
καταναλωτών.

6. Το γεγονός ότι, εν προκειμένω από το άρθρο 53 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 η ασφάλεια των καταναλω-
τών προτάσσεται έναντι άλλου δικαιώματος.

7. Το γεγονός ότι, η κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειο-
δότηση διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην 
αγορά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 
ημέρες πρέπει να συμβαδίζει με την αρχή της υγιούς 
ανταγωνισμού και της πρόσβασης απ΄ τους δικαιούχους 
σ΄ αυτήν θέτοντας κανόνες ίσης και δίκαιης μεταχείρισης 
στους εν δυνάμει δικαιούχους.

8. Το γεγονός ότι, οιαδήποτε κρίση περί αποδοχής ή μη 
της αίτησης για χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας 
πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

9. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουρ-
γική  απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 53 ”Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου“», η οποία ισχύει για αι-
τήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

10. Το γεγονός ότι η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 
κατά παρέκκλιση άδειας μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2018, 
που θα αφορούν χρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 
2019 ή για επόμενες, θα επιφέρει διοικητικές δυσχέρειες 
και μπορεί να βλάψει τον υγιή ανταγωνισμό.

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

Τροποποιούμε την ακροτελεύτια διάταξη της αριθμ. 
5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 “Επεί-
γουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας“ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου», η οποία αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

Η παρούσα απόφαση ισχύει για αιτήσεις χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων για την καλλιεργητική 
περίοδο 2018-2019 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

Ο Υφυπουργός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 137644/Κ1 (4)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με δ.τ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΥΓΧΡΟ-

ΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ».  

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά 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, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 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.
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4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Την 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά 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 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) από-
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ-
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».

8. Την 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής από-
φασης ”Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του 
ν. 4093/2012“».

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

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

11. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

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

13. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 82, παρ. 8.

14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

15. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου Ε».

16. Την 95930/Κ1/11-6-2018 αίτηση του Νομικού 
Προσώπου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

17. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην 
αριθμ. ΔΑ/32526/27-7-2018 απόφασή του, της με αριθμ. 
325/26-7-2018 συνεδρίασης.

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

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ», στο Νομικό 
Πρόσωπο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δομή επί της οδού ΚΑΝΙΓΓΟΣ 17, 
1677, ΑΘΗΝΑ δυναμικότητας 101 ατόμων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρού-
σα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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*02036222408180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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