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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. οικ. 43574/2013 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών 
τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετρα−
πληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία 
σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 

του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια».

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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την αριθ. Υ305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄).

4. Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Βασίλειου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667 Β΄).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

33645

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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Άρθρο 1
Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για 
εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και 
εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετρα−
πληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε 
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επί 
ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας, εφόσον:

α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες 
του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτο−
μο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή 
αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) 
τοις εκατό.

β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός 
συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώ−
ρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης 
χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο 2
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αί−
τηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

• Έντυπο αίτησης
• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν

• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας εν ισχύ.

• Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας 
από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζει 
βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ή 
αντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επι−
δόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή 
των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέ−
χει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον 
έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως 
συνοδό.

• Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει 
ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύς της σύμ−
βασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης 
βεβαίωσης τύπου Α΄.

• Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία.

• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ο ενδια−
φερόμενος, οφείλει, δύο μήνες πριν τη λήξη της, να 
υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας 
διαμονής που επιθυμεί.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η 
εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μετα−
βολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής 
άδειας διαμονής.

2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα 
μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της πα−
ρούσας.

3. Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο 
της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν 
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 
3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο 
ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από 
τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 
του ν. 3386/2005 κυρώσεις.

5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 201

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ   

F
 Αριθ. 128615/Γ2 (2)
Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου 

και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση 

και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

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. Την με αρ. 29/02−09−2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Κύκλων Επιλογής στην 
Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελμα−
τικού Λυκείου.

1. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί 
με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον 
έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία Κύκλου Επιλο−
γής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των 
μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο είναι 
δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί 
η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με τουλάχιστον έξι (06) 
φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη 
εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Δι−
ευθυντή Εκπαίδευσης.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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2. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί 
με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχι−
στον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία Κύκλου 
Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακί−
νηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό 
Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί 
να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής τουλάχιστον 
με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αι−
τιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί 
με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, απαι−
τούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουρ−
γία Κύκλου Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελ−
ματικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη, 
μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φοιτώντες μαθητές μετά 
από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

4. Στα απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νη−
σιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση 
των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να 
εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως 
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι 
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι 
πέντε (25), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου Κύκλου 
Επιλογής.

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Κύκλου Επιλογής
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί−

ου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, τον 
Κύκλο Επιλογής τον οποίο επιθυμούν να ακολουθήσουν. 
Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για 
κανένα λόγο η αλλαγή Κύκλου Επιλογής είναι η 30ή 
Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Κύκλου Επιλογής σε περιπτώσεις 
μετεγγραφής

1. Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο πα−
ρακολουθεί έναν συγκεκριμένο Κύκλο Επιλογής σε 
σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί ο Κύκλος αυτός, δεν 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περι−
πτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται 
εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλα−
γής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα 
αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου 
ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς 
λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τε−
τραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει 
ανάμεσα στους Κύκλους Επιλογής που λειτουργούν στο 
σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα ειδικοτήτων των 
Κύκλων Επιλογής για τα οποία δεν υπάρχει βαθμός Α΄ 
τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του 
Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

2. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού 
περιβάλλοντος) μαθητών της Α΄ τάξης Επαγγελματικού 
Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένας συγκεκριμέ−
νος Κύκλος Επιλογής, σε σχολείο όπου ο ίδιος Κύκλος 

δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να επι−
λέξουν άλλον Κύκλο Επιλογής από τους διδασκόμενους 
Κύκλους στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν 
κατά περίπτωση τα εξής:

Α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, τότε 
ο μαθητής αξιολογείται στα μαθήματα ειδικοτήτων του 
Κύκλου Επιλογής που θα παρακολουθήσει στο σχολείο 
στο οποίο θα μετεγγραφεί.

Β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά 
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και ο 
σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολό−
γηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στα μαθήματα 
ειδικοτήτων του Κύκλου Επιλογής που επέλεξε ο μαθη−
τής, τότε για την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται 
η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 4 του 
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη 
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους 
κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης από−
φασης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. Υ4ε/οικ. 85475 (3)
Άδεια Καταλληλότητας Ιδιωτικής Κλινικής για τη δι−

ενέργεια διαγνωστικών πράξεων Ποζιτρονικής και 
Αξονικής Τομογραφίας PET/CT. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (Φ.Ε.Κ. 

123/Α/92).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 1892/ 

1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/90).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 
του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94) 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις»

5. Την αριθμ. Υ4α/οικ.42167/29.03.07 (ΦΕΚ 909/Β/ 
07.06.2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης 
“κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)” 
σε Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές».

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




