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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104969/Γ2 (1)
  Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και 

της περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014
(Α΄ 118) με θέμα: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

3. Tην αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1618) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.

4. 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).

5. Την με αρ. 35/03−06−2014 Πράξη του ΔΣ του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

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

Για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολι−
σμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προ−
σανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

1. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα 
τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για 
τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών 
στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικο−
νομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμή−
ματος Ομάδας Προσανατολισμού με έξι (06) φοιτώντες 
μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

2. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο 
τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθη−
τές για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολι−
σμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των 
μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής 
ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουρ−
γία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού με δέκα (10) 
φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη 
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

3. Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία 
ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον εί−
κοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας 
Προσανατολισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η 
μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύ−
κειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να 
εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατο−
λισμού με δεκαπέντε (15) φοιτώντες μαθητές μετά από 

http://didefth.gr



25154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/
νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπ/σης.

4. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι 
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσα−
νατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται 
η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατο−
λισμού. 

5. Στα απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και 
ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών 
είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λει−
τουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρ−
τητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από 
πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/
νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρε−
τούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που 
μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών 
αντικειμένων.

Β. Προθεσμία για την αλλαγή Ομάδας Προσανατο−
λισμού 

 Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επι−
λέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την Ομάδα 
Προσανατολισμού την οποία επιθυμούν να ακολουθή−
σουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπε−
ται για κανένα λόγο η αλλαγή Ομάδας Προσανατολι−
σμού είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού σε 
περιπτώσεις μετεγγραφής

Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακο−
λουθεί μία συγκεκριμένη Ομάδα Προσανατολισμού σε 
σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα Προ−
σανατολισμού, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 
παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η 
μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας, λόγω 
βεβαιωμένης αλλαγής 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΄ τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μα−
θητής παρακολουθεί την Ομάδα Προσανατολισμού που 
λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα της 
Ομάδας Προσανατολισμού για τα οποία δεν υπάρχει 
βαθμός Α΄ τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρ−
θρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).

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 απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 18512/1251 (2)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−

ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.Ξ) Δράμας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ−
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

β) Του 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

2. Το αριθμ. 2/23.05.2014 πρακτικό της Διοικούσας 
Επιτροπής του Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας σχετικά με τη διάλυση 
του Κ.Α.Φ.Ξ Δράμας, το οποίο μας εστάλη με το αριθμ. 
7/26.05.2014 διαβιβαστικό.

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

1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 2/23.05.2014 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας, σύμφωνα με 
την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας 
που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορ−
τοεκφορτωτών Ξηράς Δράμας και τη διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του 
Κ.Α.Φ.Ξ. Δράμας, μετά την ολοσχερή εξόφληση των 
πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, δι−
ανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς από−
ληψη εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και 
υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο 
Κ.Α.Φ.Ξ. μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου 
απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ.Ξ. και 
ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋ−
ποθέσεων που προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Παροχών του Κ.Α.Φ.Ξ. για τη δημιουργία 
δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ.Ξ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορ−
τοεκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ.Ξ., οι οποίοι 
λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των 
αναγκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ.Ξ. δεν έχουν λάβει 
την μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίω−
ση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η 
εφάπαξ αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ.Ξ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
δεν ικανοποιούνται.
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