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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ11/0/1/20 −Ω (1)
Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη 

υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθε−
νται στη διάθεσή τους κατ’ εντολή του κύριου δια−
τάκτη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−

μόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).

β) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
Δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40).

γ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από 
τα Κράτη − Μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/2010).

δ) Του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).

ε) Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 69/88 «Περί Οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 
Α΄/88).

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

ζ) Το άρθρο 6 παρ. 2α και 2β του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
Α/221/5−11−09) με το οποίο μεταφέρονται η Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Έργων και η Γενική Γραμματεία Συγ−
χρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

η) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Την αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
«Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» (ΦΕΚ Β΄ 784).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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3. Την αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010 Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
{Τροποποίηση της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, 
των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»} (ΦΕΚ Β΄ 1135)

4. Την αριθμ. 2/9118/0026/29−12−2010 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την 
κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες καθώς και το αριθμ. 
2/80018/0026/23−11−2010 σχετικό του έγγραφο

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ 
ως εξουσιοδοτημένα όργανα, δευτερεύοντες διατάκτες, 
κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 και του 
άρθρου 1 του ΠΔ 113/2010, για την ανάληψη υποχρεώσε−
ων σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολο−
γισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
του ΥΠΥΜΕΔΙ, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ’ 
εντολή του κύριου διατάκτη.

Οι ανωτέρω, κωλυόμενοι ή απόντες, θα αναπληρώνο−
νται από τους εκάστοτε νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 32239/Γ2 (2)

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαι−
δευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις με αρ. 63447/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 
59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργικές Αποφά−
σεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του 
Γενικού Λυκείου.

3. Την 27528/ΣΤ5/15−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλο−
πούλου».

4. 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).

5. Τη με αριθμ. 1/2012 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

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

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέ−
γουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδά−
χτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση 
τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μα−
θητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 
δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λει−
τουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
του σχολικού έτους 2012− 2013 καθώς και οι μαθητές της 
Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013−2014 θα συνεχίσουν 
να διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που 
έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2011−12.

Επίσης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
του σχολικού έτους 2012− 2013 μπορούν να επιλέξουν ως 
μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της 
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυ−
μνάσιο και διαφορετική από την Α΄ ξένη γλώσσα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων ξένων γλωσσών ως 
μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28−
08−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει 
τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επι−
λογής.

Η με αρ. πρωτ. 86160/Γ2/28−07−2011 Υπουργική Απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 1966) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ.26159 (3)
Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των 

φιλοξενούμενων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκα−
τάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του ν. 2716/99 που 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2716/1999 

(ΦΕΚ Α΄96), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του 
άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Β) Του άρθρου 17 της 876/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 661).
Γ) Του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
Δ) Της αριθ. 130342/25.11.2011 (ΦΕΚ 2741 Β2011) κοινής 

απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη.

2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και λοιπών 
αναγκών, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την 
αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινω−
νικής Αποκατάστασης των δημοσίων φορέων, την ανα−
βάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας 
στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής 
επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για 
την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν 
φιλοξενίας.

3. Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

1. Οι φιλοξενούμενοι στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του ν. 2716/99 
συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτη−
ση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον 
ασφαλιστικό τους φορέα και απόδοση αυτού στο νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το πα−
ρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται απευθείας 
από τον φιλοξενούμενο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη 
του στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Για τους 
φιλοξενούμενους σε Προγράμματα Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 17 της 
876/2000 ΚΥΑ.

2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρα−
τείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) Για το τμήμα της σύνταξης μέχρι 500 ευρώ ποσο−
στό 50%

β) Για το τμήμα της σύνταξης από 500,01 ευρώ μέχρι 
700 ευρώ ποσοστό 70%

γ) Για το τμήμα της σύνταξης από 700,01 ευρώ και 
άνω ποσοστό 80%)

3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες 
σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο φιλοξενούμενος 
δεν εξυπηρετείται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέ−
φεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή 
είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό 
μήνα.

4. Η διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαί−
ου υποχρεούται με εξουσιοδοτημένο της όργανο να 
ενημερώνει τον φιλοξενούμενο για την παρακράτηση 
του αναφερόμενου ποσού και να ζητά από τον περι−
θαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου 
για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα 
του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου και διατίθενται για τις ανάγκες των φιλοξενου−
μένων των Μονάδων Ψυχικής Αποκατάστασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

    Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 30011 (4)
Ειδική πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρε−

σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268 Β΄) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδι−
κασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτού−
νται προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε 
Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του 
ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης.

8. Την υπ’ αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ 37 Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268 Β΄) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νομαρχών.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του 

Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α)».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ του 
Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση 
υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου το−
μέα».

13. Τις αποφάσεις γνωμοδότησης των συνεδριάσεων 
9415/6−02−2012 του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστο−
ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνι−
κής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική 
γνωμοδότηση για τους φορείς.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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14. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

15. Την υπ’ αριθ. 130342/25−11−2011 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» 
(ΦΕΚ 2741/Β΄).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Πανελλαδική Ένωση για τη Ψυχοκοινωνική Αποκα−

τάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη με έδρα 
την Αθήνα

2. TACT−HELLAS με έδρα την Αθήνα
3. Ίδρυμα Παιδική Στέγη με έδρα την Αθήνα
4. Ανάσα − Εταιρία Υποστήριξης Ατόμων που Πάσχουν 

από Διατροφικές Διαταραχές με έδρα την Αθήνα
5. Ελίζα−Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού 

με έδρα την Αθήνα
β. Κέντρο Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων Χρονίως 

Πασχόντων ΚΥΔΑΠ με έδρα την Αθήνα
7.Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger με 

έδρα το Χολαργό
β. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 

με ειδικές Ανάγκες Γαλατσίου «Ζωή και Δημιουργία» 
με έδρα το Γαλάτσι

9. Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος με έδρα τη Κηφισιά
10. Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίω−

ση Ατόμων με νοητική Υστέρηση «Το Πέταγμα» με έδρα 
τη Κάντζα Παλλήνης

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Καλύμνου − 

Λέρου − Πάτμου και Λοιπών Νήσων με έδρα τη Κάλυ−
μνο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
1. Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως 

Χρονίως Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1. Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών Ν. Ημαθίας «Πρόσβαση» με έδρα τη Βέροια
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. Σύλλογος Γονέων Παιδιών Πασχόντων από Κακοήθη 

Νοσήματα Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών με 

έδρατη Λάρισα 
2. Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας με έδρα τη Λά−

ρισα
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer (ΝΑ) και Συγγενών 

Διαταραχών Βόλου με έδρα το Βόλο.
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
1. Διεθνής Σοροπτιμισμός με έδρα τη Ξάνθη
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
1. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 

Αναπηρία η Αλληλεγγύη με έδρα τη Σκύδρα

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1. Σύλλογος Προστασίας Παιδιών − Βενιαμίν με έδρα 

τη Κατερίνη
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1. Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης 

«Ορίζοντας» με έδρα τα Χανιά
2. Φίλοι Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισσάμου με έδρα 

το Κίσσαμο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F

    Αριθμ. 563/34310 (5)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 350888/ 

01−12−2008 (ΦΕΚ 2520 Β) «Έγκριση του φορέα με την 
επωνυμία «ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΣ O.E.», με δ.τ. «GMCERT», ως Οργανισμού Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργί−
ας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για επέκταση 
του πεδίου δραστηριότητας του Φορέα στα ζώα υδα−
τοκαλλιέργειας και φύκια.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Την αριθμ. 245090/31.01.2006 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του 
Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 157) και ιδίως το άρθρο 
6 αυτής.

3. α) τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παρα−
γωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, (L 189), όπως κάθε 
φορά ισχύει και ιδίως τα άρθρα 27 και 39.

β) τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 «σχετικά με τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊ−
όντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, 
την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» της 
Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 (L 250), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Τον κανονισμό αρ. 882/04 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επίση−
μων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων».

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



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18703

5. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 350888/01−12−2008 
(ΦΕΚ 2520 Β) «Έγκριση του φορέα με την επωνυμία 
«ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ O.E.», 
με δ.τ. «GMCERT», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. 290872/20−10−2010 (ΦΕΚ 1722 Β) «Τροποποίηση 
της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 350888/01−12−2008 
(ΦΕΚ 2520 Β) και έγκριση της Ομόρρυθμου εταιρείας 
«ΠΑΡΙΑΝΟΙ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ − ΣΟΥΠΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
O.E.» και διακριτικό τίτλο «GM CERT», ως Φορέα Ελέγχου 
και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στα 
πλαίσια του καν. 834/07».

6. Την αριθμ. 355218/18−12−2008 απόφαση της Δ/νσης 
Βιολογικής Γεωργίας με θέμα «Κωδικός αριθμός Οργα−
νισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογι−
κής γεωργίας» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
με την αριθμ. 307652/30−11−2010 απόφαση της Δ/νσης 
Βιολογικής Γεωργίας με θέμα «Τροποποίηση Κωδικού 
αριθμού του Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊό−
ντων βιολογικής γεωργίας «GM CERT».

7. Την με αρ. πρωτ. 2270/14−03−2011 αίτηση του Φο−
ρέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας «ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ−ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «GM CERT», προς 
τον ΟΠΕΓΕΠ (αρ. εισερχ. ΟΠΕΓΕΠ 2895/17−03−2011) με 
συνημμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 
αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β΄ 157).

8. Το αρ. 10305/19−9−11 (αρ. εισερχομένου στο ΥΠΑΑΤ 
189002/23−09−2011) έγγραφο του ΟΠΕΓΕΠ με θέμα 
«Διαβίβαση της Αιτιολογημένης γνώμης του Δ.Σ. του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π − AGROCERT για το φορέα «ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟ−
ΛΥΔΩΡΟΣ − ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε» με διακρι−
τικό τίτλο «GM CERT» με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
αριθ. 04α/190η/08.09.2011 απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΓΕΠ 
«Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΟΠΕΓΕΠ για την 
έγκριση της επέκτασης του πεδίου δραστηριότητας 
του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας με την επωνυμία «ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟ−
ΛΥΔΩΡΟΣ − ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε» με διακρι−
τικό τίτλο «GM CERT»».

9. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η εν 
λόγω εταιρεία στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας με το αρ. 
3380/16−2−2012 (αρ. εισερχ. 330/19453/17−2−2012) έγγραφό 
του, τα οποία ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας με το 
από 13/2/2012 email

10. Την αρ. 131/20388//20−02−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» 
αρ. ΦΕΚ 393/Β΄/21−02−2012

11. Την με ημερομηνία 21−02−2012 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
350888/01−12−2008 (ΦΕΚ 2520 Β) «Έγκριση του φορέα 
με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ O.E.», με δ.τ. «GM CERT», ως Οργανισμού Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας» 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Αναθέτουμε στο ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγ−

χου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα 
πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του 
Συμβουλίου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 
245090/31.01.2006 και για τα πεδία στα οποία διαθέτει 
διαπίστευση από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
45011 συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας και φύκια».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
350888/01−12−2008 (ΦΕΚ 2520 Β) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

F
          Αριθμ. 1006 (6)
Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού δακοκτονίας έτους 2012 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Σάμου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη του τις διατάξεις:
1 Την περίπτωση 31 του τομέα Β της παραγράφου ΙΙ 

του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2012.

4. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
(απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ 
775/Β/9−6−2005)

5. Του άρθρου 16 Ν.3205/2003 βάσει των οποίων επι−
τρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

6. Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) σύμφω−
να με τις οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. 

7 Την υπ’ αριθμ. 854/23−2−2012 απόφαση Αντιπεριφερει−
άρχη για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2012.

8. Την αριθ. 18/2012 απόφαση (Πρακτικού No 2) του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης 
υπερωριακής εργασίας και εκτός έδρας μετακινήσεις 
Υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακο−
κτονίας έτους 2012.

9. Το άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν.2738/1999, απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε
1. Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας, τον επόπτη Δακοκτονίας, 

τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα Δακοκτονίας 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε Σάμου υπερω−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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ριακή εργασία, τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 
ημερών και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με 
αμοιβή έως 31−12−2012 ως ακολούθως:

Α) Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες. 
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες. 
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες. 
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νό−

μου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) ο αριθμός των ωρών 
απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως. 

2. Ο Δ/ντής Δακοκτονίας, ο επόπτης Δακοκτονίας, ο 
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2012, είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου και έχουν ορισθεί με την αριθμ. 854/23−2−2012 
απόφαση Αντιπεριφεριάρχη Σάμου.

3. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Σάμου θα κα−
θορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για 
τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος δακοκτονίας.

4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται 
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00, εξαιρέ−
σιμων ημερών και Κυριακών από ώρα 09.00 έως 13.00. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης ερ−
γασίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Σάμου στον οποίο 
ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύ−
νει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 05241.0001 φορέας 
3295 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Δακοκτονία), 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σάμου στην ελαιοκομική 
περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της 
δακοκτονίας.

Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ 
χιλιάδες ευρώ (8.000 €).

6. Η ανωτέρω απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική 
ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 8 Μαρτίου 2012 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 2015 (7)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας για το πρόγραμμα 

δακοκτονίας έτους 2012 για τους υπαλλήλους της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (περίπτωση 31 του τομέα Β της παραγρά−
φου ΙΙ του άρθρου 186).

2. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2012.

4. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
(απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ 
775/Β/9−6−2005).

5. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
6. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−

ριακή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου της 
Δακοκτονίας, (μισθοδοσία Τομεαρχών και εργατοτε−
χνικού προσωπικού, διενέργεια όλων των διαγωνισμών, 
αναγκαιότητα επεμβάσεων βάσει δεδομένων του δα−
κοπληθυσμού και όχι προγραμματισμένων επεμβάσεων, 
αναγκαιότητα ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης 
των συνεργείων ψεκασμού καθώς και του εποχικού προ−
σωπικού).

7. Την υπ’ αριθμ. 1330/23−2−2012 απόφαση θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας 
έτους 2012.

8. Την αριθ. 18/2012 απόφαση (Πρακτικού Νο 2) του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης 
υπερωριακής εργασίας και εκτός έδρας μετακινήσεις 
Υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακο−
κτονίας έτους 2012.

9. Την με αρ. πρωτ. 7892/742/09−03−2012 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορές (0295) Κ.Α.Ε. 
0511. έτους 2012 για πληρωμή υπερωριών για τις ανάγκες 
δακοκτονίας έτους 2012.

10. Την με αρ. πρωτ. 7894/743/09−03−2012 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσμευ−
σης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ει−
δικού Φορές (0295) Κ.Α.Ε. 0512 οικ. έτους 2012 για 
πληρωμή υπερωριών για τις ανάγκες δακοκτονίας 
έτους 2012, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακο−

κτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα 
Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπερωριακή εργασία, με 
αμοιβή ως ακολούθως:

α) Δ/ντής δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για κάθε 

επόπτη
γ) Λογιστής μέχρι 200 ώρες
δ) Γραμματέας μέχρι 200 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 

3986 (ΦΕΚ 152/Α/01−07−2011) ο αριθμός των ωρών απο−
γευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

2. Ο Δ/ντής Δακοκτονίας, οι επόπτες Δακοκτονίας, ο 
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2012 (του καταργηθέντος Ταμείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγρο−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
έχουν ορισθεί με την αριθμ 1330/23−2−2012 απόφαση 
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

3. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Λέσβου θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται 
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00, εξαιρέ−
σιμων ημερών και Κυριακών από ώρα 09.00 έως 13.00.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα−
σίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Λέσβου στον οποίο 
ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

5. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2012 βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2012 και αφορούν τους Αυτοτελής 
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα 
από τους κωδικούς 0511 Φορέας 0295 του προϋπολογι−
σμού της Υπηρεσίας μας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται 
σε Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ευρώ).

6. Την έγκριση αμοιβής για εκτός έδρας μετακινήσεις 
για τους τακτικούς υπαλλήλους Δ/ντή δακοκτονίας, Επό−
πτη δακοκτονίας, Λογιστή και Γραμματέα ή τους αναπλη−
ρωτές τους σε περίπτωση απουσίας των τακτικών, για το 
χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος. 

7. Η ανωτέρω απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική 
ισχύ πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία δημο−
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 19 Μαρτίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στην 8548/597/27−01−2012 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 703/12−03−2012 
(τ. Β΄), στη σελίδα 13094 στον 32 στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται: 

το εσφαλμένο «Π.Σ.Ε», 
στο ορθό «Περιφέρειας Ηπείρου»

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)  

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



18706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011291004120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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




