
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

2 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Ιστών και 
Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία «ATR0N 
HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ATRON 
HEALTH A.E.».

4 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Εμπρός 
Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω, ως ιαματικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18533/Δ4 (1)
  Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/

ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 

89, καθώς και της περιπτ. α΄ της παρ. 15 του άρθρου 83 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της 
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4415/2016 
(Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
7 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατι-

κού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Νόμος περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του 
ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 28 της αριθμ. 
10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης 
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνω-
σης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

8. 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).

9. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».

12. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16103/Β1/31-01-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

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

1. Στο άρθρο 27, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 
120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:

«6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων 
των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί 
ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας εί-
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ναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτη-
ρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτη-
ρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται 
υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για 
τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστη-
ριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων 
για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων 
των εκπαιδευτικών.

2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 28, της αριθμ. 
10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης 
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που 
πραγματοποίησε έως 108 απουσίες για τις Β΄, Γ΄ τάξεις 
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και έως 115 απουσίες 
για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., εφόσον συντρέχουν σω-
ρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 75 απουσίες 
για τις Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., 78 απουσίες για τις 
Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 83 απουσίες για τη Δ΄ 
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχει προσκομίσει δικαιολογητικά 
από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός 
Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύ-
πτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετρα-
μηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδα-
σκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν 
έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του 
άρθρου 24 παρ. 2 και 3 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης».

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/
22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται 
περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή 
ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρ-
τησης του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), απαιτείται να καταθέτουν 
οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται 
το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια 
του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαι-
τείται να διαρκεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την 
τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για 
την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί 
εντός αυτού του χρονικού διαστήματος».

4. Στο άρθρο 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 
120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 
7 ως εξής:

«7. Οι μαθητές της περίπτ. γ΄ της παρ. 5 προκειμένου 
να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες 
προσκομίζουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι 
συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμ-
ματα των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του 
ν. 4139/2013. Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος 
ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες για την απόκτηση απολυτήρι-
ου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφόσον έχουν παρέλθει 
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή 
τους πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ' ιδίαν δι-
δαχθέντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ25/14/1287/19 (2)
    Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α΄).

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης».

З. То π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση .......
Ασφαλίσεων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.........Υφυπουργών».
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