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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 78244/Γ2 (1)

  Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., πε−

ρίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ.86/2012 (Α΄ 141) περί διορισμού του Κωνστα−
ντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο (2) ώρες αύξησης 
του διδακτικού ωραρίου που προβλέπονται στην υποπα−
ράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες 
σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:

α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη δι−
δακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη 
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπό−
μενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

β) Η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου 
προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικει−
μένων και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, τις οποίες, 
πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα, αποφασίζει το ιδιωτικό σχολείο, η διδα−
σκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από 
κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα 
από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προε−
τοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων Β΄ 
και Γ΄ τάξης Λυκείου καθώς και των μαθημάτων γενικής 
παιδείας που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σε 
γνωστικό ή γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το ιδιω−
τικό σχολείο, καθώς και για την εφαρμογή διδασκαλίας 
κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων 
γλωσσών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. 

γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών 
ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.

δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοι−
μασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποί−
ησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτή−
των του σχολείου, η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου 
έργου παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για 
τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες 
εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής 
τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα 
των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι 
τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από 
τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαι−
δευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες 
εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαί−
σιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, 
φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, 
μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που 
υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου 
ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. 

ε) Η ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και 
μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

2. α. Μέχρι την κάλυψη τουλάχιστον δώδεκα ωρών δι−
δασκαλίας, οι ώρες απασχόλησης που αναφέρονται στις 
ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν από τον ιδιοκτήτη, 
αποτελούν υποχρεωτικά ώρες τακτικής απασχόλησης 
και υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση. Οι ώρες απασχό−
λησης στις ως άνω δράσεις πέραν της υποχρεωτικής 
συμπληρώσεως των δώδεκα ωρών, με απόφαση του ιδι−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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οκτήτη είναι προαιρετικά ώρες τακτικής απασχόλησης 
που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση.

β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού 
στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλη−
σης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδι−
αίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο 
κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει 
μειωμένο ωράριο. 

γ. Από τις ανωτέρω, εκτός υποχρεωτικού ωραρίου 
προγράμματος εκπαιδευτικές δράσεις, όσες συνεπά−
γονται διορισμό αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του 
σχολείου ύστερα από γνώμη του συλλόγου διδασκό−
ντων, το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων και 
εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
σχολείου, που γνωστοποιείται στην οικεία διεύθυνση 
εκπαίδευσης. Όσες δεν συνεπάγονται διορισμό μπο−
ρούν να αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη οποιαδήποτε 
στιγμή του εκπαιδευτικού έτους. 

δ. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 1566/85 για ένα διδακτικό έτος 
και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικα−
σία που ορίζεται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η 
Γ2/21890/1−3−2012 εγκύκλιος του  Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−14.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

Aριθμ.       1267/70090 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 172684/10−8−2011 απόφασης 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι 
και προϋποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα γενεα−
λογικά βιβλία, τρόπος τήρησης και κατάρτισης αυ−
τών, έλεγχος των αποδόσεων και αναγνώριση νέων 
φυλών των βοοειδών».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 185/1973 «Περί 

μέτρων βελτίωσης της Κτηνοτροφίας» (ΦΕΚ Α΄ 262), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 32 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με 
το πρώτο άρθρο του αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
α) αριθ. 84/419/ΕΟΚ (L 237/5.9.1984) «για τον καθορισμό 

των κριτηρίων εγγραφής των βοοειδών στα γενεαλο−
γικά βιβλία»,

β) αριθ. 2002/8/ΕΚ (L 3/5.1.2002) «για τη θέσπιση των 
μεθόδων γενετικής ταυτοποίησης των καθαρόαιμων 
βοοειδών αναπαραγωγής και για την τροποποίηση των 
αποφάσεων 88/124/ΕΟΚ και 96/80/ΕΚ»,

γ) αριθ. 2005/379/ΕΚ (L 125/18.5.2005) «για τα γενεαλο−
γικά πιστοποιητικά και τα στοιχεία που πρέπει να ανα−
φέρονται για τα καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής, 
το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους»,

δ) αριθ. 2006/139/ΕΚ (L 54/24.2.2006) «περί εφαρμο−
γής της οδηγίας 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
κατάλογο των εγκεκριμένων αρχών τρίτων χωρών για 
την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου ή μητρώου ορισμένων 
ζώων»,

ε) αριθ. 2006/427/ΕΚ (L 169/22.6.2006) «για καθορισμό 
των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων 
εκτιμήσεως της γενετικής αξίας των αναπαραγωγικών 
βοοειδών καθαρής φυλής»,

στ) αριθ. 2007/371/ΕΚ (L 140/1.6.2007) «για την τρο−
ποποίηση των αποφάσεων 84/247/ΕΟΚ και 84/419/ΕΟΚ 
σχετικά με τα γενεαλογικά βιβλία για φυλές βοοειδών».

4. Την αριθμ. 172684/10−8−2011 απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋ−
ποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα γενεαλογικά βιβλία, 
τρόπος τήρησης και κατάρτισης αυτών, έλεγχος των 
αποδόσεων και αναγνώριση νέων φυλών των βοοειδών» 
(Φ.Ε.Κ. 1997/Β΄/8−9−2011).

5. Την αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο 
Μάξιμο» (Φ.Ε.Κ. 2094/Β΄/6−7−2012).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

7. Την από 30/4/2013 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. 172684/10−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ακο−
λούθως:

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3, ως εξής: 
«Ο κανονισμός του γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής 

εκδίδεται από τους φορείς τήρησης του γενεαλογικού 
βιβλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας 
και δύναται να μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξέλιξη 
της φυλής, τις επιστημονικές εξελίξεις, τις συνθήκες 
εκτροφής και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία το Κέ−
ντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κ.Γ.Β.Ζ.) του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως 
φορέας τήρησης και κατάρτισης του γενεαλογικού βι−
βλίου μιας φυλής βοοειδών σύμφωνα με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, ο κανονισμός του 
γενεαλογικού βιβλίου της φυλής εκδίδεται με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά 
από εισήγηση του Κ.Γ.Β.Ζ. και έγκριση της Διεύθυνσης 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 172684/10−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ισχύει 
ως έχει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)




