
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα φοιτητών Ελλήνων πολι-
τών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θρά-
κης και κρατουμένων σε κατάστημα κράτησης.

2 Ανάκληση άδειας Κολλεγίου ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ.

3 Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 
2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δο-
μές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύ-
γων (ΔΥΕΠ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.: 198843/Ζ1 (1)
  Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα φοιτητών Ελλήνων πολι-

τών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θρά-

κης και κρατουμένων σε κατάστημα κράτησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 59 του Ν. 4415/2016 (A΄159) «Ρυθμίσεις 

για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποί-
ηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας .... και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

δ) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργά-
νωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 
διατάξεις».

ε) Των άρθρων 57 και 60 του Ν. 4415/2016 (Α΄159) 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

στ) Του Π.δ. 114/2014 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ζ) Tου Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρισμού».

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

θ) Της με αριθ. 158964/Z1/27-09-2016 (Β΄3142) υπουρ-
γική απόφαση «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κα-
τευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και 
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».

ι) Της με αριθ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (B΄3153) υπουρ-
γική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκ-
κλησιαστικές Ακαδημίες».

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

Άρθρο 1
Μετεγγραφή φοιτητών Ελλήνων πολιτών της 
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

1. Οι φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν σε ποσοστό 
θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Φ. 151/20049/
Β6/2007 (Β’ 272) υπουργική απόφαση όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε 
αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Οι 
μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήμα-
τα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, από 
Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε 
άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3780

37863



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37864 Τεύχος Β’ 3780/23.11.2016

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι 
οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που 
προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

3. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 
10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος 
αναφοράς, της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας.

4. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγμα-
τοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορί-
ων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια 
της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 
των πρωτοετών φοιτητών της ανωτέρω κατηγορίας και 
σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ-
ΠΕΘ), όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετεγγραφούν, υπο-
βάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ, 
ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία δηλώνουν την αντί-
στοιχη Σχολή ή Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να μετεγ-
γραφούν και όσα από τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του 
άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) και στο άρθρο 
3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (Β΄3153) υπουργικής 
απόφασης κριτήρια για τα οποία δύνανται να μοριοδο-
τηθούν. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι 
μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολο-
γητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων 
κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συ-
νέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομα-
στικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη 
χορήγηση μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορί-
ων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα 
κριτήρια του άρθρου 3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 
(ΦΕΚ 3153 Β΄) υπουργική απόφαση.

7. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των 
δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην 
αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγ-
χθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

8. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δι-
καιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται 
στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέ-
ντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφο-
ριακού συστήματος και καλούνται να προσκομίσουν στη 
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα 
τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή 
τους ότι θα υποβάλλουν.

9. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώ-
νουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο της ανω-
τέρω κατηγορίας μετά από τον έλεγχο των δικαιολογη-
τικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή 
στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/
Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής 
του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής. Οι υποψήφιοι της κα-
τηγορίας αυτής υποβάλλουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
της αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) υπουργικής 
απόφασης δικαιολογητικά.

10. Σε περίπτωση που η δήλωση από τον αιτούντα των 
στοιχείων της αίτησης, που συνιστούν προϋπόθεση για 
τη χορήγηση της μετεγγραφής καθώς και η συνδρομή 
των μοριοδοτημένων κριτηρίων του άρθρου 3 της με αρ. 
158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) υπουργική απόφα-
ση, δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, 
η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί 
τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η μετεγγραφή 
πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κρι-
τήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο 
του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που 
καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

11. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν 
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 
(Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 2 
Μετεγγραφή φοιτητών κρατουμένων
σε κατάστημα κράτησης της χώρας

1. Οι φοιτητές που κρατούνται σε κατάστημα κράτη-
σης της χώρας έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε Τμή-
μα/Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο ή συναφές με το 
Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους, το οποίο 
εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί κατάστημα κράτησής.

2. Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυ-
μούν να μετεγγραφούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ-
ΠΕΘ), στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα ή Πρόγραμμα 
Σπουδών, αντίστοιχο με το Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπου-
δών του ΑΕΙ, στο οποίο εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει 
στο νομό όπου εδρεύει και το κατάστημα κράτησης, 
στο οποίο κρατούνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αντίστοιχο Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών στο νομό, στον 
οποίο κρατούνται, οι αιτούντες δηλώνουν έως (2) δύο 
Τμήματα/ Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συνα-
φή με το Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους.

3. Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την 1η 
έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση 
της παρούσης.

4. Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμή-
ματα/Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε 
συναφή Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική 
απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της 
ΑΔΙΠ, ως προς τη συνάφεια.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ.: 198894 K1 (2)
Ανάκληση άδειας Κολλεγίου ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑ-

ΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ, της υποπαραγράφου

Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/
2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο-
γής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) 
όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/ 
10-1-2014).

3. Το αριθμ. 125/2016 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 210/Α/
5-11-2016) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών”.

4. Το αριθμ. 70/2016 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 114/Α/
22-9-2015)” ……. Μετονομασία του Υπουργείου Πολι-
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων …..“

5. Την αριθμ. 178761/Γ2/ 9-11-2015 (ΦΕΚ 803/ΤΕΥ-
ΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ …./
10-11-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
“Διορισμού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς….”.

6. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β/
19-6-2015) Υπουργική απόφαση περί ¨Μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού » στο 
Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του ΥΠΟΠΑΙΘ¨.

7. Την αριθμ. 120865/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/Β/12-9-2013)
απόφαση χορήγησης άδεια Κολλεγίου στην εταιρεία ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ με και δ.τ. κολλεγίου 
MEDITERRANEAN COLLEGE.

8. Τα από 3-8-2016 με αρ. πρωτ. 128901/3-8-2016 και 
133354/ 12-8-2016 έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου 
του Κολλεγίου ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ.

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

Ανακαλεί, την αριθμ. 119645/30-8-2013 (ΦΕΚ 2277/
Β/12-9-2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου, στην εται-
ρεία ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με και δ.τ. 
κολλεγίου ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ μετά από 
σχετικό έγγραφό τους.

Η παρούσα ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία δη-
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Αριθμ.: 198374/ΓΔ4 (3)
Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερει-

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό 

έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν 

οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προ-

σφύγων (ΔΥΕΠ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (Α΄ 192), με τον 

οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 
αυτής.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 
(24Α) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθ. 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 
(71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – κα-
θιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 26 του 
Ν. 3879/2010 (163Α), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις».

7. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (98Α) «Κωδικοποίη-
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (114Α) περί Μετο-
νομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄/
5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υ -
πουργών και Υφυπουργών».

10. Τη με αριθ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3502/2016, τ.Β΄) με θέμα «Ίδρυση, 
οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευ-
ση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία 
στελέχωσης των εν λόγω δομών».

11. Τη με αριθ. πρωτ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ.Β’) με θέμα: «Ρυθμίσεις Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων 
Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων 
ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προ-
σφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.».

12. Την αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 
(1340 Β) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότε-
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 
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των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών 
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τη με αριθ. πρωτ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110Β) υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός 
των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

15. Τη με αριθ. πρωτ. 174033/Δ1/18-10-2016 (ΦΕΚ 3391/2016,τ.Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση 
της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των 
σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

16. Τη με αριθ. πρωτ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 
166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονά-
δων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

17. Τη με αριθ. πρωτ 184741/ΓΔ4/2-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3602/4.11.2016, τ.Β’) με θέμα: «Καθορι-
σμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

18. Τη με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για 
το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ)».

19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με 
τη με αριθ. πρωτ. 197513 /Β1/ 18.11.2016 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες 
που ακολουθούν:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Κωδικός Σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΟΛΟΣ Κ. ΜΟΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350195 9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας 
Βόλου

ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450273 25ο Δ.Σ. Τρικάλων

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Κωδικός Σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΟΛΟΣ Κ. ΜΟΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 351045 10ο Γυμνάσιο Βόλου

ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 451020 2ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02037802311160004*
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