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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100837/Γ2
Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές
Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997
(ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαι−
δευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2) Την υπ’ αριθμ. 36799/Γ2/02.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1163), με την οποία καθορίζεται το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου.
3) Την υπ’ αριθμ. 36798/Γ2/02.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1163), με την οποία καθορίζεται το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ εσπερινού
Γενικού Λυκείου.
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) Την υπ’ αριθμ. 76051/Η/04.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της
Γ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου Θεωρητικής κατεύ−
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θυνσης διδάσκονται υποχρεωτικά ως μάθημα κατεύθυν−
σης ένα από τα εξής μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» ή
«Πολιτική και Δίκαιο».
Η δημιουργία τμημάτων θα γίνεται με τις εξής προ−
ϋποθέσεις:
1) Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και η Γ΄ τάξη εσπε−
ρινού Γενικού Λυκείου λειτουργούν με ένα τμήμα Θε−
ωρητικής κατεύθυνσης, θα διδαχθεί από τα παραπάνω
μαθήματα εκείνο που θα επιλέξει η πλειονότητα των
μαθητών του τμήματος. Σε περίπτωση που τα μαθήματα
συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό προτιμήσεων, το μάθη−
μα που θα διδαχθεί θα επιλεγεί με κλήρωση, η οποία
θα διενεργηθεί από το σύλλογο διδασκόντων.
2) Όπου η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και η Γ΄ τάξη εσπε−
ρινού Γενικού Λυκείου λειτουργούν με δύο ή περισσότερα
τμήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης, μπορούν να διδαχθούν
και τα δύο παραπάνω μαθήματα, εφόσον συγκεντρώνο−
νται από όλα τα τμήματα της Θεωρητικής κατεύθυνσης
τουλάχιστον (11) έντεκα μαθητές για κάθε μάθημα.
Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο ελάχιστος
αριθμός μαθητών, τότε οι μαθητές ακολουθούν υπο−
χρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις
στο κάθε τμήμα της κατεύθυνσης.
Σε περίπτωση που τα μαθήματα στο κάθε τμήμα συ−
γκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό προτιμήσεων, το μάθημα
που θα διδαχθεί στο τμήμα θα επιλεγεί με κλήρωση, η
οποία θα διενεργηθεί από το σύλλογο διδασκόντων.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Γ΄
τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυν−
σης της περ. 2 έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τα παρα−
πάνω μαθήματα κατεύθυνσης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
κάθε διδακτικού έτους.
Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος) μαθητή Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και
Γ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου Θεωρητικής κατεύ−
θυνσης από σχολείο που ο μαθητής διδασκόταν ένα
από τα ανωτέρω μαθήματα κατεύθυνσης, σε σχολείο
όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, ο μαθητής αυτός
υποχρεούται να διδαχθεί το μάθημα που διδάσκεται
στο σχολείο υποδοχής.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2012−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. 100838/Γ2
Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας.

(2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985
(ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των
Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθμ. 70000/Γ2/21.06.2011 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 1557), με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου.
3) Την υπ’ αριθμ. 36797/Γ2/02.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού
Λυκείου.
4) Την υπ’ αριθμ. 36799/Γ2/02.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου.
5) Την υπ’ αριθμ. 36798/Γ2/02.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρο−
λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και
Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
6) Την υπ’ αριθμ. 47758/Γ2/27.04.2012 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ B΄ 1390) “Τροποποίηση − συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»”.
7) Την υπ’ αριθμ. 1101/23.05.2012 εισήγηση του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8) 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).
9) Την υπ’ αριθμ. 76051/Η/04.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Σε περίπτωση διδασκαλίας των ερευνητικών εργασιών
σε τμήματα, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει
συνολικά μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες ανά τε−
τράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας
ενός τετραμήνου) ή μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες
τη σχολική χρονιά (εφόσον η ερευνητική εργασία έχει δι−
άρκεια ολόκληρο σχολικό έτος), με εξαίρεση τους εκπαι−
δευτικούς ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το
μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου
(Υ.Α. 118842/Γ2/17.09.2008 ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετούν
στη σχολική μονάδα, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν
συνολικά μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές εργασίες ανά
τετράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας
ενός τετραμήνου) ή μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές ερ−
γασίες τη σχολική χρονιά (εφόσον η ερευνητική εργασία
έχει διάρκεια ολόκληρο σχολικό έτος).
Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών
εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (ίδια μέρα
και ίδιες ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλά−
βει μία (01) ερευνητική εργασία.
Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών
εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (διαφορε−
τικές ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει
μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργα−
σιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός
ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε
περισσότερες σχολικές μονάδες.
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2012−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. 100835/Γ2
Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου
και μαθημάτων επιλογής.

(3)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 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 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).
3. Την υπ’ αριθμ. 76051/Η/04.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων κατευθύνσε−
ων στα Γενικά Λύκεια:
1. Όπου η Β΄ ή Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με
ένα τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές
για τη δημιουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρε−
τικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο
πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά
ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος
κατεύθυνσης με έξι (06) φοιτώντες μαθητές μετά από
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί
με δύο τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μα−
θητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή
οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία
τμήματος κατεύθυνσης με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές
μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυ−
ντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με
τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον
είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυν−
σης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των
μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής
ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία
τμήματος κατεύθυνσης με (15) φοιτώντες μαθητές μετά
από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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4. Στα απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής
και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθη−
τών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί
η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης ανεξάρτητα από
τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως
αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους τριά−
ντα (30), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος
κατεύθυνσης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνο−
λογικής Κατεύθυνσης.
Β. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων
επιλογής στα Γενικά Λύκεια
Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των
Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται
τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται
τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήμα−
τα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές
Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμε−
νικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθη−
σης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότε−
ρου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Γ. Προθεσμίες για την αλλαγή κατεύθυνσης:
Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκεί−
ου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την
κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η
ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για
κανένα λόγο η αλλαγή κατεύθυνσης είναι η 30ή Σεπτεμ−
βρίου κάθε διδακτικού έτους.
Δ. Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επι−
λογής:
Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι
την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Ε. Δικαίωμα αλλαγής κατεύθυνσης ή μαθήματος επι−
λογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής
Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρα−
κολουθεί μία συγκεκριμένη κατεύθυνση σε σχολείο στο
οποίο δε λειτουργεί η κατεύθυνση αυτή, δεν είναι δυ−
νατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις
εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας
αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλαγής εργα−
σίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα αποδει−
κνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου ή σημειώ−
νοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τετραμήνου. Στις
περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις
κατευθύνσεις που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής.
Για τα μαθήματα των κατευθύνσεων για τα οποία δεν
υπάρχει βαθμός Α΄ τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 4
του άρθρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).
Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος) μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο
όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής,
σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, οι μα−
θητές αυτοί υποχρεούνται να διδαχθούν άλλο μάθημα

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο,
ενώ επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:
α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε
ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα
διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για
την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 28 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65).
β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους και
ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιο−
λόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα
που επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση (α).
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 5 του
άρθρου 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 παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2012−2013.
Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταρ−
γείται η υπ’ αριθμ. Γ2/4521/28.08.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(5)
* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Φρούριο Πύλου.

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/76439/
2651/2259/658/31.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 40/3.7.2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004 και
του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Του−
φεκλής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με
Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (2), με την ίδια σχέση
εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού
Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανι−
κής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα ΔΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
ΥΠΑΙΘΠΑ, στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό
κλιμάκιο (3) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαι−
τούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5326/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.

(4)

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/71633/
1772/1511/374/19.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 1/2.4.2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η
Αποστολοπούλου Χριστίνα του Δημητρίου, υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με Δ΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο βασικού βαθμού,
με την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μετα−
φορά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα
Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στο Φρούριο Πύλου, αρμοδι−
ότητας της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με
τον αυτό βαθμό (Δ΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (1) της ΔΕ
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο
τυπικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5023/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.

(6)
* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/76278/2
620/2233/655/31.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 36/5.4.2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του
άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Βλαχούλη
Παρασκευή του Νικολάου, υπάλληλος με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε΄ βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο (4), με την ίδια σχέση εργασίας,
από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού
ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που
κατέχει, στην ειδικότητα TE Συντηρητών Αρχαιοτήτων
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην
Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και το μισθολογικό κλιμάκιο (2)
της TE κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το
νόμο τυπικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5325/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.

Με εντολή Υπουργού

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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(7)
* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/71794/
1794/1531/378/19.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 36/5.4.2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η
Χαμοπούλου Δήμητρα του Φωτίου, υπάλληλος με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε΄
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (3), με την ίδια σχέση
εργασίας, από την ειδικότητα ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών,
με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που
κατέχει, στην ειδικότητα ΠΕ Ζωγράφων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στην Α΄ Εφο−
ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με τον
αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (2) της ΠΕ
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο
τυπικά προσόντα.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει αποσπασμέ−
νη και μετά τη συμπλήρωση της μετάταξης της στην
ΥΣΜΑ.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5022/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
(8)
* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών
αρμοδιότητας της ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/
71829/1797/1534/380/20.7.2012 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 1/2.4.2012 θετι−
κής γνωμοδότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34
του Π.Δ. 410/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, μετατάσσεται
ο Αναστασίου Αναστάσιος του Γεωργίου, υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο (2), με την
ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργα−
τοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά
της προσωρινής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα
Νυχτοφυλάκων ΥΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτι−
σμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερ−
ρών, αρμοδιότητας της ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων για υπηρεσιακούς λόγους,
με τον αυτό βαθμό (Γ΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (3)
της ΥΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από
το νόμο τυπικά προσόντα.
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(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5221/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
(9)
* Μεταφορά θέσης στη γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Ρό−
δου, αρμοδιότητας της 4ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/76222/
2615/22281/653/31.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 1/2.4.2012 θετικής γνωμοδό−
τησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34 του Π.Δ.410/1988,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν. 3801/2009, μετατάσσεται ο Κλεούδης Ευάγ−
γελος του Ελευθερίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε΄ και
μισθολογικό κλιμάκιο (4), με την ίδια σχέση εργασίας,
από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού
ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που
κατέχει, στην ειδικότητα Νυχτοφυλάκων ΥΕ της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στο Παλάτι Με−
γάλου Μαγίστρου Ρόδου, αρμοδιότητας της 4ης Εφορεί−
ας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για υπηρεσιακούς λόγους,
με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο
(4) της ΥΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από
το νόμο τυπικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 5281/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
(10)
* Μεταφορά θέσης στη γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα−
λονίκης.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΔΙΟΙΚ/
Β/65090/6.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκ−
δόθηκε κατόπιν της αριθ. 1/2.4.2012 θετικής γνωμοδό−
τησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του πρώην ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 410/1988,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11
του Ν. 3801/2009, μετατάσσεται η Παπαϊωάννου Ελένη
του Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε΄ και μισθολογι−
κό κλιμάκιο (3), με την ίδια σχέση εργασίας, από την
ειδικότητα Διοικητικού ΔΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά
της προσωρινής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα
Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Θεσσαλονίκης για υπηρεσιακούς λόγους, με τον αυτό
βαθμό (Ε΄) και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο
τυπικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ 4939/6.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 927/Γ΄/6.9.2012.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
(11)
* Μεταφορά θέσης του κλάδου ΔΕ Φύλαξης − Πληρο−
φόρησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
ΥΠΑΙΘΠΑ.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/75290/2450/
2088/845/25.7.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 και 73 του
Ν. 3528/2007, και μετά από την γνώμη του Δ΄ Πενταμελούς
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά την υπ’ αριθμ.2/23.07.2011
συνεδρίαση του, μετατάσσεται ο Σλαβίδης Κωνσταντί−
νος του Ευαγγέλου μόνιμος υπάλληλο με Γ΄ Βαθμό και
3° Μ.Κ. του κλάδου ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρησης της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, με με−
ταφορά της προσωρινής θέσης που κατέχει στον κλάδο
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου,
στη Συλλογή και Χώρους Νέας Αγχιάλου αρμοδιότητας
της 7ης ΕΒΑ, με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολογικό
κλιμάκιο που κατέχει, επειδή έχει τα απαιτούμενα από
το νόμο τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 69 του Ν. 3528/2007.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/ΥΠΑΙΘΠΑ/5327/06.08.2012).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠΟ/5327/06.08.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 942/Γ΄/7.9.2012.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
F
Αριθμ. 14299/156612
(12)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 87/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχόμενου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ−
μίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής»
(ΦΕΚ 126/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΦΕΚ 769/Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21.2.2007 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 293/Β΄), «Μεταβίβαση στους Γενι−
κούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για
τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20.9.2006 του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου για τη διενέργεια ελέγχων από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε εγκαταστάσεις και κατα−
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (που χειρίζονται
προϊόντα ζωικής προέλευσης) κατά την ημέρα, αλλά και
κατά τις νυχτερινές ώρες.
7. Το υπ’ αριθμ. 2943/1.8.2012 έγγραφο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (Διεύθυνση Κτηνιατρικής) περί καθορισμού
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιά−
δων ευρώ (30.000,00€) σε βάρος του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012
που θα καταλογιστεί στους Κ.Α.Ε.: 02.01.073.0511.000
και 02.01.073.0512.000. Για τα επόμενα έτη προκαλείται
ανάλογη ετήσια δαπάνη ύψους εξήντα τριών χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (63.400,00€) η οποία θα προβλεφθεί
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και των τμημάτων της Π.Ε. Λάρισας της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας, που πραγματοποιούν ελέγχους,
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (που χει−
ρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης) κατά την ημέρα,
αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να
προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η δημόσια υγεία
και το περιβάλλον.
Το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας θα απασχο−
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 5 Σεπτεμβρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. 7402/161555
(13)
Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 60659/11831/31.10.2011
απόφασης περί μεταφοράς του προσωπικού της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καρπενησίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) στο Δήμο Καρπενησίου
και σύστασης προσωποπαγών θέσεων (ΦΕΚ 2506/
Β΄/04.11.2011).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 109, 225 και 238
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του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του Ν. 3938/2011
«Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυ−
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/Α72011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 «Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ, 1 και 2 του
Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και
τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α΄/2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 280/13.7.2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, περί λύσης της Δ.Ε.Υ.Α.
Καρπενησίου (ΦΕΚ 2118/Β΄/22.09.2011).
7. Την υπ’ αριθμ. 445/27.09.2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου περί μεταφοράς
του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Καρπενησίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) στο Δήμο Καρπε−
νησίου και σύστασης προσωποπαγών θέσεων, η οποία
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 60659/11831/31−10−2011
απόφαση μας (ΦΕΚ 2506/Β΄/04.11.2011).
8. Το υπ’ αριθμ. 14539/19.4.2012 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 324/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Καρπενησίου περί ανάκλησης της υπ’
αριθμ. 445/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως
προς το μέρος που αναφέρεται στον Γεώργιο Κατσούδα.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Δήμου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 324/2012 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου και ανα−
καλούμε την υπ’ αριθμ. 60659/11831/31.10.2011 απόφαση
μας (ΦΕΚ 2506/Β΄/04.11.2011), ως προς το μέρος που
αναφέρεται στον Γεώργιο Κατσούδα του Ευαγγέλου
με κατάργηση της αντίστοιχης συσταθείσας με την ως
άνω απόφαση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 60659/11831/31.10.2011
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 6 Σεπτεμβρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(14)
* Μεταφορά θέσης στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
Με την υπ’ αριθμ.23746/13.7.2012 απόφαση του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
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τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007,
με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011
και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 02/23.03.2012 (θέμα 2°) γνω−
μοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού (Δ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)
και του Προσωπικού Προσωρινού κλάδου Τεχνικών Ερ−
γαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, μετατάσσεται ο Κωνστα−
ντίνος − Γεράσιμος Ακτύπης του Νικολάου, από τη θέση
μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας TE κλάδου Διοικητικού −
Λογιστικού (οργανική θέση) του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, σε θέση
μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας ΓΙΕ κλάδου Διοικητικού −
Οικονομικού, με τον Ε’ βαθμό που κατέχει και χωρίς
εξέλιξη σε Μ.Κ. του βαθμού αυτού και με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει, καθόσον διαθέτει τα
νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 19991/16.8.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 922/Γ΄/5.9.2012.
Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
F
(15)
* Μεταφορά θέσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Με την υπ’ αριθμ. 3858/02.7.2012 πράξη του Αντι−
πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Προσωπικού και
Ηλεκτρονικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 70. 73 και 74 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 35
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και μετά από την 08.03.2012
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μετατάσσεται η Κονδύλω Διαβολή του Στυλιανού, από
τη θέση του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων στην
οποία υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου, σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων με το κατεχόμενο βαθμό Ε’, με την
ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού 19142/31.7.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 937/Γ΄/7.9.2012.
Ο Αντιπρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)
Στην υπ’ αριθμ. 94131/Β΄/16.08.2012 υπουργική απόφαση
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2409/Β΄/31.8.2012 γίνεται η
κάτωθι διόρθωση:
Στη σελ. 39348 στο άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων»
διορθώνεται ο εσφαλμένος πίνακας

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Κατεύθυνση: Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1
Υποχρεωτικό(Υ) + 2
Επιλογής(Ε) +Σεμινάριο+
Μεταπτυχιακή Μελέτη)

ECTS

Ερευνητική μεθοδολογία (Υ)

5

Φυσιολογία φυτών μεγάλης
καλλιέργειας (Υ)

5

Μοριακή Βελτίωση Φυτών (Ε)

5

Βιολογική − Ολοκληρωμένη
διαχείριση καλλιεργειών −
πιστοποίηση (Ε)

5

Νέες τάσεις στη διαχείριση
των ζιζανίων (Ε)

3

Πολλαπλασιασμός φυτών
μεγάλης καλλιέργειας (Ε)

5

Ενεργειακές καλλιέργειες (Ε)

3

Βελτίωση Ποσοτικών
Γνωρισμάτων (Ε)

3

Νέες προσεγγίσεις στη
διαχείριση των αροτραίων
καλλιεργειών (Ε)

3

Φυτογενετικοί Πόροι (Ε)

3

Σεμινάριο(Υ)

5

Μεταπτυχιακή Μελέτη (Υ)

14

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1
Υποχρεωτικό(Υ) + 3
Επιλογής(Ε))

Βελτίωση ανθεκτικότητας
στις καταπονήσεις −
Βελτίωση Ποιότητας (Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

3

30

στον ορθό πίνακα
«Κατεύθυνση: Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 Υποχρεωτικό(Υ) +
3 Επιλογης (Ε))+ Μεταπτυχιακή
Μελέτη)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 Υποχρεωτικό (Υ) +
2 Επιλογής (Ε) +Σεμινάριο+
Μεταπτυχιακή Μελέτη)

ECTS

Ερευνητική μεθοδολογία (Υ)

5

Φυσιολογία φυτών μεγάλης
καλλιέργειας (Υ)

5

Μοριακή Βελτίωση Φυτών (Ε)

3

Βιολογική − Ολοκληρωμένη
διαχείριση καλλιεργειών −
πιστοποίηση (Ε)

3

Νέες τάσεις στη διαχείριση των
ζιζανίων (Ε)

3

Πολλαπλασιασμός φυτών μεγάλης
καλλιέργειας (Ε)

3

Ενεργειακές καλλιέργειες (Ε)

3

Βελτίωση Ποσοτικών
Γνωρισμάτων (Ε)

3

Βελτίωση ανθεκτικότητας
στις καταπονήσεις −Βελτίωση
Ποιότητας (Ε)

3

Νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση
των αροτραίων καλλιεργειών (Ε)

3

Φυτογενετικοί Πόροι (Ε)

3

Σεμινάριο(Υ)

5

Μεταπτυχιακή Μελέτη (Υ)

14

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μεταπτυχιακή Μελέτη (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ

16
30

(Από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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