
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση 43ης σειράς στην Κατεύθυνση Ελε-
γκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

2 Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώ-
σεων στο Γυμνάσιο.

3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Τυπο-
γραφείο, που πληρούνται από πρόσωπα που προ-
στατεύονται από τον Ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

4 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΝΕ-
ΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτι-
κό τίτλο «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Μ.Χ.Α.» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πολυ-
γύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλ-
κιδικής (Πολύγυρος).

5 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και 
θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

6 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών εκτός έδρας της Διοίκησης, των Νο-
μικών Συμβούλων, του προσωπικού καθώς και 
λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογαρια-
σμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε.» - «Enterprise Greece Α.Ε.».

7 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

8 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

9 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-2-2019
σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.337/512574 Σ.597 (1)
  Συγκρότηση 43ης σειράς στην Κατεύθυνση Ελε-

γκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3187/2003 «Ανώτα-

τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄233).
β. Της παρ. 7 του άρθρου 40 του Π.δ. 151/13 «Οργανι-

σμός Σχολής Ικάρων» (Α΄238).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυ-

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

δ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

ε. Της υπ' αριθμ. Υ 24/6-10-2015 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄2144).

2. Την υπ' αριθμ. 66/26-5-2016 απόφαση ΑΑΣ/Ολομε-
λείας.

3. Την υπ’ αριθμ. 144/2016 εισήγηση του προϊσταμένου των 
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση σειράς στην Κατεύθυνση Ελεγκτών
Αεράμυνας, στο Τμήμα Αεροπορικών 
Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής 
Ικάρων, συγκροτείται η 43η σειρά στην Κατεύθυνση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ελεγκτών Αεράμυνας, αποτελούμενη από μετατασσόμε-
νους Ικάρους της 89ης σειράς Ιπταμένων, που αποτυγχά-
νουν στην Πτητική Εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά 
ακατάλληλοι για την Κατεύθυνση των Ιπταμένων, κατάλ-
ληλοι όμως για την Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 135800/Δ2 (2)
    Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα 

γνώσεων στο Γυμνάσιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/

1985 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. 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 (Α΄ 98).

4. Την με αριθμ. 29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια στην Α΄ τάξη διαγνωστικής δοκιμασί-
ας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτης εβδομάδας 
των μαθημάτων, προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκα-
λία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών 
κάθε τμήματος.

2. Σε περίπτωση που από τη διαγνωστική δοκιμασία 
διαπιστωθεί μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο των 
γνώσεων των μαθητών ενός ή περισσότερων τμημάτων 
στην αγγλική γλώσσα και κριθεί από τους καθηγητές της 
αγγλικής ότι ενδείκνυται η κατανομή των μαθητών σε 
δύο επίπεδα, ο σύλλογος των διδασκόντων δύναται να 
αποφασίσει αυτή την ανακατανομή χωρίς αύξηση του 
αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:

α) Στις σχολικές μονάδες που έχουν δύο τμήματα ανά 
τάξη, οι μαθητές μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής π.χ. 
για την Α΄ τάξη: Α1-Α2 Επίπεδο 1 και Α1-Α2 Επίπεδο 2.

β) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τρία τμήματα 
ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο τμήμα-
τα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπο-
ρούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα δύο τμήματα την κα-
τανομή της περίπτωσης α.

γ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τέσσερα τμήματα 
ανά τάξη μπορεί να ακολουθηθεί εις διπλούν το σχήμα 
της περίπτωσης α.

δ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν πέντε τμήματα ανά 
τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο ή τα τέσσερα 
τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και 
μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα ζεύγη τμημάτων 
την κατανομή της περίπτωσης α.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2016-2017. Η με αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014
υπουργική απόφαση (Β΄2409) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016 

  Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 37273/1889 (3)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Τυ-

πογραφείο, που πληρούνται από πρόσωπα που 

προστατεύονται από τον Ν. 2643/1998 και κατα-

νομή των θέσεων αυτών.

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/

1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων 
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/
2002 (220/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4411/2016 
(142/Α΄).

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./125/11083/01-08-
2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη 
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών 
οργανικών θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο (Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)».

5. Το αριθμ. πρωτ. Γ59952/10-08-2016 έγγραφο του 
Εθνικού Τυπογραφείου για τον καθορισμό θέσεων προ-
στατευομένων του Ν.2643/1998 ενόψει της επικείμενης 
έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών 
οργανικών θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

6. Τη με αριθμ. Υ28/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.
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