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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/
431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για
τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του
Μ.Τ.Σ.» (Β’ 74).

2

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για
την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια
και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

3

Απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια διεξαγωγής της 10ης διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/97/
920650/Σ.6329
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2412/Φ.951/360/
431347/17-1 -1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων
του Μ.Τ.Σ.» (Β'74).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 64 του ν. 1329/83 «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: «Εφαρμογή της συνταγματικής
αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό
Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού
Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο»» (Α' 25).
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β) Του άρθρου 1 του α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας «περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού»» (Α' 107), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 1 του ν. 1106/80 «Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων της «περί Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας»»
(Α' 301).
δ) Της περίπτωσης ιβ' του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α' 143).
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 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» (Α' 98).
στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
ζ) Της υπ' αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β' 204).
η) Της υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).
2. Το υπ' αριθμ. 25/5/1-12-2015 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
3. Την υπ' αριθ. 133/2016 εισήγηση του προϊσταμένου
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από
έσοδα του ΜΤΣ, χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων
οφειλών, και συνεπώς δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή
επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2016
Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ.
2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης
Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β' 74),
προστίθεται νέα παράγραφος 4α, ως εξής:
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«4α. Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από
1-1-2016 έως 31-12-2016 και δεν τους έχει καταβληθεί το
εν λόγω βοήθημα, το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι
μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της
τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011».
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 2412/
Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β' 74) καταργείται.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 152360/ΓΔ4
(2)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω
δομών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α' 159),
2. τα άρθρα 5, 7(παρ.2), 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (Α'
71)»Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
3. Το άρθρο τρίτο, παρ. 1 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110
Α') «Ρύθμιση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού».
4. 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,
5. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α' 16) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,
6. τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002
(Α' 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι-
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δευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις»,
7. τον Ν. 1566/85, (Α' 167), «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες Διατάξεις»,
8. το άρθρο 34 του Ν. 2413/96 (Α' 124) «Οργάνωση
και Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»,
9. το άρθρο 2 του Ν. 3966/2011 (Α' 118) «θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
10. την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α' 83)
με θέμα: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
11. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
12. τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
13. τη με αριθ. πρωτ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Β' 1340/
2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων διδασκόντων»,
14. την αριθ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β'/
09-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
15. τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (Β' 2670/
2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου «
16. τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016
(Β' 1324/2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»,
17. τη με αριθ. πρωτ. 93381/Δ2/7-06-2016 (Β' 1640/
2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων
των Α', Β', Γ' τάξεων του ημερήσιου Γυμνασίου»,
18. τη με αριθ. πρωτ. ΓΓ1/47079/18-03-2016 απόφαση
με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής
για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Ομάδας και της
Καλλιτεχνικής Ομάδας για την υποβοήθηση του έργου
της ΕΣΠΠ»,
19. τη με αριθ. πρωτ. 110694/ΓΔ3/06-07-2016 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 637Ψ4653ΠΣ-0ΛΟ) με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων»,
20. Τη με αριθ. 35/08-09-2016 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
21. την ανάγκη ίδρυσης Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τη διαμόρφωση
ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή εκτός αυτών
να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των
ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργά-
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νωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
22. τη με αριθ. πρωτ. 150416/ΓΔ2/15-09-2016 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
τ. Α'),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α') της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για την πρόσληψη εκπαιδευτικών
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού (ΚΑΕ 344 και 354 των ειδικών φορέων
19-210 και 19-220) με τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/
21720/06-09-2016 απόφαση της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο
2 παρ.1) και του προϋπολογισμού του Εθνικού Σκέλους
του ΠΔΕ σε βάρος του έργου με κωδικό 2014ΣΕ04700000
και τίτλο ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡ 62 ΤΟΥ Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136Α΄) της ΣΑΕ047,
καθώς και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ σε βάρος του έργου με κωδικό 2016ΣΕ34510084
(MIS 5001966) και τίτλο ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 της ΣΑΕ3451. Η
δαπάνη για τα διδακτικά βιβλία που θα απαιτηθούν σύμφωνα και με την από 14-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή
με θέμα «έκθεση οικονομικών συνεπειών» του ΙΤΥΕ-Διόφαντος που θα αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά των
Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000)
ευρώ. Το κόστος αυτό προβλέπεται να καλυφθεί από
έργο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Εσωτερικής Ασφάλειας, το Τεχνικό Δελτίο του οποίου
αναμένεται να εγκριθεί. Η ενδεχόμενη έκδοση και διανομή σχολικών βιβλίων γενικής παιδείας θα καλυφθεί από
τα διαθέσιμα αποθέματα βιβλίων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος
από το ήδη εγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού του ΚΑΕ
2519. Λοιπές δαπάνες υλοποίησης-συντονισμού, προμήθειας και εγκατάστασης προσωρινών αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των προσφύγων θα καλυφθούν
από το υπό έγκριση αναφερόμενο έργο, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ),
καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των
εν λόγω δομών.
Άρθρο 1
Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ
1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών
τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν,
πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων
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των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των
οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Σε κάθε σχολική
μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί
να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του
αριθμού των μαθητών.
2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5
ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται
ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται
για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα
σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των
κέντρων φιλοξενίας.
4. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα
υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών
πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε
δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά περίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων
θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις
οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές
και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον
προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του
Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).
6. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός
και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται
από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, η οποία
συντονίζει και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ασύλου.
Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού σχολικών μονάδων
1. Για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων εντός
των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον
συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) εύλογη απόσταση
από το κέντρο φιλοξενίας, β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών. Κατ' εξαίρεση, για το σχολικό έτος
2016-17 ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει
επείγουσα ανάγκη, οι σχολικές μονάδες ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων.
2. Οι σχολικές μονάδες των παρ. 2 και 3 του άρθρου
1 ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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Άρθρο 3
Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ
1. Oι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων λειτουργούν
κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.
2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 1 ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων
λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.
3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων
κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ
και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα
έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται
η χρονική διάρκεια του.
Άρθρο 4
Ωρολόγιο πρόγραμμα
1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα
του ενιαίου τύπου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 1 ως παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων
εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το κάτωθι
πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα:
8:30-8:45

15'

Υποδοχή μαθητών

8:45-9:30

45'

1η διδακτική περίοδος

9:30- 9:45

15'

Διάλειμμα

9:45-10:30

45'

2η διδακτική περίοδος

10:30-10:45

15'

Διάλειμμα

10:45-11:30

45'

3η διδακτική περίοδος

11:30-11:45

15'

Διάλειμμα

11:45-12:30

45'

4η διδακτική περίοδος

3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 εντός των σχολικών μονάδων ακολουθούν το
κάτωθι απογευματινό ωρολόγιο πρόγραμμα:
14:00-14:15

15'

Υποδοχή μαθητών

14:15-15:00

45'

1η διδακτική περίοδος

15:00-15:15

15'

Διάλειμμα

15:15-16:00

45'

2η διδακτική περίοδος

16:00-16:15

15'

Διάλειμμα

16:15-17:00

45'

3η διδακτική περίοδος

17:00-17:15

15'

Διάλειμμα

17:15-18:00

45'

4η διδακτική περίοδος

Άρθρο 5
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
1. Στα Νηπιαγωγεία ακολουθείται το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
2. Στα Δημοτικά ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο
κατανέμεται ως ακολούθως:
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Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά
εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

3

Φυσική Αγωγή

3

ΤΠΕ

2

Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά,
Μουσική, θεατρική Αγωγή)

2

3 Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο
κατανέμεται ως ακολούθως:
Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα
Ελληνική Γλώσσα

Ώρες ανά
εβδομάδα
6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

2

Άρθρο 6
Λειτουργία των ΔΥΕΠ
1. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού λειτουργίας
των ΔΥΕΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζεται
και στην περίπτωση των ΔΥΕΠ.
Άρθρο 7
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων
1. Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται
ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής
ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός.
2. Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί, κατόπιν αίτησης τους. Οι αποσπάσεις των ΣΕΠ γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν
οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μετά από ειδική
πρόσκληση. Η θητεία των ΣΕΠ διαρκεί για το διδακτικό
έτος για το οποίο προσλαμβάνονται. Ο χρόνος θητείας
σε θέση ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής προϋπηρεσίας. Ο ΣΕΠ τοποθετείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας της
ευθύνης του. Ο ΣΕΠ ακολουθεί το εργασιακό ωράριο των
δημοσίων υπαλλήλων το οποίο, κατά περίπτωση, μπορεί
να είναι είτε πρωινό είτε απογευματινό.
3. Οι ΣΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης,
Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των
προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική επι-
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τροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και θρησκευμάτων και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που
αφορούν:
α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της
εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,
β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,
γ) στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών
που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια,
δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη
κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην
τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων,
ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών.
5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ
εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα
με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα,
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες
αντισταθμιστικές δομές,
β) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου
εκπαιδευτικού πλαισίου.
6. Για την επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε
θέση ΣΕΠ τηρείται η σειρά του ενιαίου πίνακα των αναπληρωτών και, επιπλέον, απαιτείται ένα τουλάχιστον από
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με
ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της παραγράφου 5,
επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη
σειρά: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτηση τους,
β) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη σειρά
κατάταξης τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.
Άρθρο 8
Στελέχωση των ΔΥΕΠ από
μόνιμους εκπαιδευτικούς
1. Για τη στελέχωση των ΔΥΕΠ μπορούν, μετά από
αίτηση τους, να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που
βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ
ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα
εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή ανήκει το Παράρτημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας.
Η διάθεση ή απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις
διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
2. Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται,
κατόπιν αίτησης τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και στις ΔΥΕΠ
των παρ. 1-3 του άρθρου 1. Η διαδικασία συμπλήρωσης
ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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3. Η διάθεση ή απόσπαση ή η συμπλήρωση ωραρίου
στις ΔΥΕΠ γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα:
α) διετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία,
β) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες
εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,
γ) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
ε) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα,
Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες
αντισταθμιστικές δομές,
στ) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών
πληθυσμών. 4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.
Άρθρο 9
Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται
και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το
ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται
σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε
αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από
τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:
α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου,
β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως
χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.
4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ),
γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΟ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων
υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Άρθρο 10
Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ
1. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ,
εκτός από τα καθήκοντα τους που ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα:
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α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών
που φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές,
β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα των
μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,
γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις
πλησιέστερες σχολικές μονάδες.
2. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ
επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και
υποστηρίζονται από τον ΣΕΠ.
Άρθρο 11
Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση
των ΔΥΕΠ - Σχολικοί Σύμβουλοι
1. Την ευθύνη για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΔΥΕΠ, την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών,
καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού έχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ., έπειτα από σχετική εισήγηση
του ΙΕΠ.
2. Οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι επιμορφώνονται για
κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις ΔΥΕΠ και σε συνεργασία με το ΙΕΠ και τους
ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης τους:
α) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας
επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ΔΥΕΠ,
β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα
που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη και συντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.
3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των
Σχολικών Συμβούλων και των ΣΕΠ, οργανώνονται
συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση
της λειτουργίας των ΔΥΕΠ και τη διατύπωση σχετικών
προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται
στο ΥΠΠΕΘ.
Άρθρο 12
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα
απόφαση εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
2. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ θα ξεκινήσει το σχολικό έτος
2016-17.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια διεξαγωγής της 10ης διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ7/Α), άρθρο
258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο
7, του άρθρου 3, του Ν 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969»
(ΦΕΚ 205/Α).
2. Το Ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας « (ΦΕΚ 40/Α).
4. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α).
6. Την αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
- Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων (ΦΕΚ 3105/Β) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 109949/2014 απόφαση
(ΦΕΚ 3320/Β).
7. Το Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α').
8. Το Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, -Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών- του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β)
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11. Το Ν 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα το
άρθρο 56 του Κεφαλαίου Γ' «Θέματα Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων» (ΦΕΚ 93/Α)
12. Την αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ24/Α')
13. Τα αριθμ. 11237/09.02.2015 & 11675/10.02.2015
έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
14. Το αριθμ. 4046/16.08.2016 έγγραφο του Δήμου
Παρανεστίου με θέμα «Αίτηση απαγόρευσης θήρας».
15. Το αριθμ. 150/25.08.2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ».
16. Το αριθμ. 13219/31.08.2016 έγγραφο του Δασαρχείου Δράμας.
17. Το αριθμ. 13230/01.09.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας, -παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα από 13/10/2016 έως και
17/10/2016 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου Δρά\ως, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 10ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου.
Η περιοχή απαγόρευσης θήρας, απεικονίζεται στο
απόσπασμα χάρτη το οποίο συνοδεύει και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η δε οριοθέτηση
της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία τον οικισμό του Κάτω Θόλου, η οριογραμμή ακολουθεί δασικό δρόμο με Βόρεια κατεύθυνση,
διέρχεται απο το τριγωνομετρικό σημείο 267 και τη θέση
«Ράχη Δερβίση» και φθάνει στα Ερ. Βουνοπλαγιάς.
Απο εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο με ΒόρειοΑνατολική κατεύθυνση, διέρχεται το Αρκουδόρεμα και κατα-
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λήγει στον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου - Διποτάμων.
Ακολουθεί το δρόμο αυτό μέχρι τη διασταύρωση του
προς Πρασινάδα.
Απο εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου - Πρασινάδας μέχρι τον οικισμό της Πρασινάδας.
Απο εκεί ακολουθώντας δασικό δρόμο, διερχόμενο
απο τη θέση «Καλύβια Κοντόλια», διασταυρώνεται με
το δασικό δρόμο Ζαρκαδιάς - Στάμνας, τον οποίον ακολουθεί μέχρι το παλαιό εργοτάξιο «Στάμνας».
Απο εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο προς «Τραπέζια»,
διέρχεται το Αετόρεμα και καταλήγει στην Ελληνοβουλγαρική μεθοριακή γραμμή. Απο εκεί ακολουθεί τη μεθοριακή
γραμμή μέχρι την πυραμίδα αριθμ. 166 στην θέση «Μπισκί».
Απο εκεί δια νοητής γραμμής συνδέεται με δασικό
δρόμο τον οποίον και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση
του με το δασικό δρόμο Ελατιάς - Θερμών τον οποίον
ακολουθεί μέχρι την τομή του με το Στραβόρεμα.
Ακολουθεί το Στραβόρεμα προς τα κατάντη ακολούθως το Μεγάλο Ρέμα μέχρι τη συμβολή του με το Διαβολόρεμα. Ακολουθεί το Διαβολόρεμα μέχρι τη συμβολή
του με το Νέστο ποταμό στη θέση «Πλατανόβρυση».
Στη συνέχεια η οριογραμμή διατρέχει την κοίτη του
Νέστου ποταμού μέχρι τον οικισμό του Κάτω Θόλου που
είναι και η αφετηρία.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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