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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1304/1982 «Για
την επιστημονική−παιδαγωγική καθοδήγηση και τη δι−
οίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική−Επαγγελματική
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 «Ρύθμιση
θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 «Δομή
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του
ν. 2525/1997 «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει−
τουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιο−
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».
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7. Την 76051/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091 τ. Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 «Ελ−
ληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες δι−
ατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 1340/2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) «Κα−
θορισμός των ειδικότερων Καθηκόντων και αρμοδιο−
τήτων κ.τ.λ.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ.
63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός, ότι από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), ως υποστηρι−
κτικός θεσμός της εκπαίδευσης, ταυτίζεται με τον αντί−
στοιχο θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.). και
απευθύνεται σε μαθητές, όλων των τύπων Λυκείων, οι
οποίοι υστερούν στη σχολική τους επίδοση, με συνέπεια
να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν
αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ή μαθητές που
θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Σκοπός του
προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μα−
θησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής
και η βελτίωση της απόδοσής τους και με απώτερο στό−
χο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην
ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται
ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά
σχολικής αποτυχίας. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία
της Π.Δ.Σ. δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θε−
ραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης.
2. Το σχετικό πρόγραμμα αρχίζει να λειτουργεί με
την κοινοποίηση της εγκυκλίου έναρξης από την Δ/νση
ΣΕΠΕΔ, ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κάθε σχολικό έτος και
λήγει με το πέρας των εξετάσεων. Ειδικά για τις ημέρες
των εξετάσεων, επιτρέπεται η συνέχιση του προγράμ−
ματος ως προς το πλήθος των ωρών που ισχύει κατά
την διάρκεια του διδακτικού έτους. Η Π.Δ.Σ. υλοποιείται
στα βασικά μαθήματα των Λυκείων και των ΕΠΑΛ (όχι
στα εργαστηριακά), καθώς και στα μαθήματα επιλο−
γής ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ύστερα από απόφαση του Δ/ντη
Δ.Δ.Ε και του οικείου ΠΥΣΔΕ.
3. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
υλοποιείται κατά ομάδες Λυκείων (ΚΕΝΤΡΟ) της ίδιας
εκπαιδευτικής περιφέρειας, με απόφαση του Διευθυντή
Διεύθυνσης της οικείας Διεύθυνσης. Η συμμετοχή των
μαθητών στο πρόγραμμα προτείνεται στην έναρξη της
σχολικής χρονιάς από τον σύλλογο των διδασκόντων
με παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια, ύστερα από
σχετική εισήγηση του διδάσκοντος καθηγητή και σε
συνδυασμό με τις αιτήσεις ενδιαφέροντος−συμμετοχής
των μαθητών. Κατόπιν ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε και το ΠΥΣΔΕ,
αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προ−
γράμματος, εγκρίνουν ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙ−
ΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με τον αντίστοιχο αριθμό τμημάτων ανά
μάθημα, ανάλογα με:
1) το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και

2) τις προτάσεις για τον αριθμό μαθητών, των συλ−
λόγων διδασκόντων των λυκείων της Διεύθυνσης. Σε
περίπτωση που ο αριθμός τμημάτων υπολείπεται των
αιτήσεων, οι μαθητές επιλέγονται από το Δ/ντή Δ.Δ.Ε
και το ΠΥΣΔΕ με παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβού−
λους. Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ
Π.Δ.Σ. ακολουθούν τις κείμενες διατάξεις. Υπεύθυνοι των
ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ. δύνανται να ορίζονται:
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Β ή Γ ή Δ βαθμού με απόφαση
του Δ/ντή Δ.Δ.Ε. Οι Υπεύθυνοι ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ. έχουν
μειωμένο το υποχρεωτικό τους ωράριο κατά 4 ώρες.
Για την κάλυψη των αναγκών ειδικών κατηγοριών
(σωφρονιστικά καταστήματα κ.τ.λ) προβλέπεται η δη−
μιουργία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Σ.
4. Το ημερήσιο πρόγραμμα Π.Δ.Σ καλύπτει 1−3 διδακτι−
κές ώρες την ημέρα. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακο−
λουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Πρόσθε−
της Διδακτικής Στήριξης. Το πλήθος των μαθητών ανά
τμήμα είναι 5−20. Αλλαγή των παραπάνω ορίων είναι
δυνατή ύστερα από τεκμηριωμένη απόφαση του Δ/ντή
της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης. Κάθε
μάθημα του προγράμματος μπορεί να διδάσκεται μέχρι
4 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των
ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο αντίστοιχο
μάθημα. Ο μαθητής που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα
από το πρόγραμμα για περισσότερες από το 50% των
μηνιαίων ωρών του τμήματος, διαγράφεται από το τμή−
μα, μετά από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.
5. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανά−
λογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και
τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται,
εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με
απόφαση των οικείων Σχολικών Συμβούλων, έπειτα από
σχετική εισήγηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασκούν
διδασκαλία στα ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του
σχολείου, το οποίο έχει οριστεί ως ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ.Σ. σε
βάρδιες που ικανοποιούν τα ωράρια των σχολικών μο−
νάδων, που συμμετέχουν στην ομάδα Λυκείων.
6. Στα τμήματα Π.Δ.Σ. διδάσκουν μόνιμοι καθηγητές
προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, ή
αναπληρωτές καθηγητές πλήρους ωραρίου προς συ−
μπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου (1−4 ώρες). Η
επιλογή για την διάθεση εκπαιδευτικού σε ΚΕΝΤΡΟ Ε.Δ.
ή ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ.Σ. αποτελεί αρμοδιότητα του Δ/ντή Δ.Δ.Ε.
και του οικείου ΠΥΣΔΕ.
7. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Π.Δ.Σ. ενημερώνουν
τον Υπεύθυνο του ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ.Σ. για την επίδοση των
μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους σχολικούς
συμβούλους. Κάθε τετράμηνο οι διδάσκοντες υποβάλ−
λουν στο Υπεύθυνο του ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ.Σ. σχετική έκθεση
κατά μάθημα, η οποία κοινοποιείται και στον σχολικό
σύμβουλο. Οι εκθέσεις συζητούνται σε ειδικές συναντή−
σεις, κάθε τετράμηνο, του Δ/ντή Δ.Δ.Ε, των Υπευθύνων
των ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ. και των σχολικών συμβούλων, όπου
λαμβάνονται αποφάσεις για την καλύτερη απόδοση του
Προγράμματος. Τέλος υποβάλλεται έκθεση (από τον Δ/
ντη Δ.Δ.Ε. και τους σχολικούς συμβούλους) στο τμήμα
Π.Δ.Σ. και Ε.Δ. της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ της Κ.Υ. και κοινοποί−
ηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εί−
ναι δυνατό να ζητηθούν οι παραπάνω εκθέσεις και σε
οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την λειτουργία
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του προγράμματος. Τέλος ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. ορίζει έναν
Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Αγωγής (Π.Δ.Σ., Ε.Δ. κ.τ.λ.)
σε επίπεδο Δ.Δ.Ε., ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος μετα−
ξύ των υπευθύνων των ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ., των σχολικών
συμβούλων και του Δ/ντή Δ.Δ.Ε.
8. Η έναρξη του προγράμματος Ε.Δ. ορίζεται με σχε−
τική εγκύκλιο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ/ΤΜΗΜΑ Ε΄. Στην ανω−
τέρω εγκύκλιο θα αναφέρονται και λεπτομέρειες για
τις εκθέσεις κ.τ.λ.
9. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2012
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12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του άρθρου 70 του Ν.
3528/2007, μετατάσσεται ο Σαρρής Βασίλειος του Ιωάν−
νη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (4), με
την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Ερ−
γατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά
της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα ΔΕ
Μαρμαροτεχνιτών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στην ΛΕ΄ ΕΠΚΑ, με τον αυτό βαθμό (Ε΄)
και μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή
έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/5443/20−9−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1120/Γ΄/17.10.2012.
Με εντολή Υπουργού

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
(2)
*Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στην Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/79479/
3242/2745/791/8.8.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκ−
δόθηκα κατόπιν της αριθμ. 40/3−7−2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 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 Βαμβακάς Παναγιώτης του Βλάσιου,
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (5),
με την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μετα−
φορά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στην Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε) και
μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει
τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/5584/20−9−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1120/Γ΄/17.10.2012
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
(3)
*Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στην ΛΕ΄ ΕΠΚΑ.
Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ7914/
2928/2497/732/6.8.2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 40/3−7−2012 θετικής
γνωμοδότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.
4024/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 10791/107308
(4)
Τροποποίηση της απόφασης 124831/12−12−2007 σχετικά
με τη χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφο−
ρίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με
το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση
των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για τη διάθεση γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και
συναφείς διατάξεις».
3. Την με αριθ. 124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά
με τη «χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορί−
ας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με το
π.δ. 115/1997».
4. Το ΠΔ 86/21.6.2012 (Α΄ 141) για «Διορισμό Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το ΠΔ 402/1988 (ΦΕΚ Α 187), κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, άρθρο 90,
που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του με αριθ.
63/2005 Προεδρικού Διατάγματος περί κωδικοποίησης
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τη με αριθ. Υ44/5.7.2012 (Β΄ 2094) απόφαση του
Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χαρακόπουλο Μάξιμο», αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος α) του άρθρου 1 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«α) ο καθορισμός των απαιτήσεων σε στοιχεία προκει−
μένου η Συντονιστική Εθνική Αρχή να εξετάσει αιτήματα
που έχουν υποβληθεί πριν από τις 14 Ιουνίου 2011 για
χορήγηση προσωρινής έγκρισης κυκλοφορίας σε φυτο−
προστατευτικά προϊόντα προκειμένου αυτά να εξετα−
στούν με τη διαδικασία της «αμοιβαίας αναγνώρισης»».

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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2. Η παράγραφος 1.3 του άρθρου 2 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«το υπό έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει
αξιολογηθεί σύμφωνα με τις «Ενιαίες Αρχές». Έχει εκ−
δοθεί προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας από ένα Κρά−
τος Μέλος της νότιας ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού
1107/2009 και είναι διαθέσιμα τα Τμήματα Α (διαχείριση
κινδύνου) και Γ (εμπιστευτικές πληροφορίες) της Έκθε−
σης Αξιολόγησης από το εν λόγω Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή με
την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας αρχής του εν λόγω Κράτους Μέλους.
Προκειμένου για χρήσεις σε υπό κάλυψη καλλιέργει−
ες ή σε αποθηκευτικούς χώρους ή για μετασυλλεκτι−
κές εφαρμογές ή για την επικάλυψη σπόρων, το υπό
έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει αξιολογηθεί
σύμφωνα με τις «Ενιαίες Αρχές» από την Αρμόδια Αρχή
ενός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εί−
ναι διαθέσιμα από το εν λόγω Κράτος Μέλος τα λοιπά
δικαιολογητικά της παραγράφου ανωτέρω».
3. Η παράγραφος 2.6 του άρθρου 2 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«το υπό έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει
αξιολογηθεί σύμφωνα με τις «Ενιαίες Αρχές». Έχει εκ−
δοθεί προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας από ένα Κρά−
τος Μέλος της νότιας ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού
1107/2009 και είναι διαθέσιμα τα Τμήματα Α (διαχείριση
κινδύνου) και Γ (εμπιστευτικές πληροφορίες) της Έκθε−
σης Αξιολόγησης από το εν λόγω Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή με
την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας αρχής του εν λόγω Κράτους Μέλους.
Προκειμένου για χρήσεις σε υπό κάλυψη καλλιέργει−
ες ή σε αποθηκευτικούς χώρους ή για μετασυλλεκτι−
κές εφαρμογές ή για την επικάλυψη σπόρων, το υπό
έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει αξιολογηθεί
σύμφωνα με τις «Ενιαίες Αρχές» από την Αρμόδια Αρχή
ενός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εί−
ναι διαθέσιμα από το εν λόγω Κράτος Μέλος τα λοιπά
δικαιολογητικά της παραγράφου ανωτέρω».
4. Η παράγραφος 1.7 α) του άρθρου 3 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«α) Τμήματα Α (διαχείριση κινδύνου) και Γ (εμπιστευ−
τικές πληροφορίες) της Έκθεσης Αξιολόγησης από το
άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγ−
γλική ή επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική καθώς
και Τμήμα Β (αξιολόγηση κινδύνου) αυτής εφόσον είναι
διαθέσιμο. Επίσης γίνεται αποδεκτή η κατάθεση των
ως άνω πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη μορφή με
την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας αρχής του Κράτους Μέλους».
5. Η παράγραφος 1.7 β) του άρθρου 3 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα ότι το υπό
έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι πανομοιότυπο
με το σκεύασμα που έχει εγκριθεί από το άλλο Κράτος
Μέλος καθώς και υπεύθυνη δήλωση από την Αρμόδια
Αρχή του άλλου Κράτους Μέλους ότι η έγκριση που
έχει χορηγηθεί είναι σύμφωνη με τις «Ενιαίες Αρχές».

6. Η παράγραφος 2.8 α) του άρθρου 3 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«α) Τμήματα Α (διαχείριση κινδύνου) και Γ (εμπιστευ−
τικές πληροφορίες) της Έκθεσης Αξιολόγησης από το
άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγ−
γλική ή επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική καθώς
και Τμήμα Β (αξιολόγηση κινδύνου) αυτής εφόσον είναι
διαθέσιμο. Επίσης γίνεται αποδεκτή η κατάθεση των
ως άνω πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη μορφή με
την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας αρχής του Κράτους Μέλους».
7. Η παράγραφος 2.8 β) του άρθρου 3 της απόφασης
124831/12−12−2007 (Β΄ 2466) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«β) Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα ότι το υπό
έγκριση φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι πανομοιότυπο
με το σκεύασμα που έχει εγκριθεί από το άλλο Κράτος
Μέλος καθώς και υπεύθυνη δήλωση από την Αρμόδια
Αρχή του άλλου Κράτους Μέλους ότι η έγκριση που έχει
χορηγηθεί είναι σύμφωνη με τις «Ενιαίες Αρχές».
8. Αντικαθίσταται σε όλο το κείμενο ο όρος «Αρμόδια
Αρχή» από τον όρο «Εθνική Συντονιστική Αρχή».
9. Κατά τα λοιπά η απόφαση 124831/12−12−2007 (Β΄
2466) παραμένει ως έχει.
10. Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 76701
(5)
Ανάκληση απόφασης προκήρυξης εκλογών αιρετών εκ−
προσώπων των υπαλλήλων των Έμμισθων Υποθηκο−
φυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρό−
δου και Κω−Λέρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του ν. 2812/2000
(Α΄ 37) «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 2993/2002 (Α΄ 58).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α΄
226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».
3. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο
Γενικό Γραμματέα...» (Β΄ 842/2004), όπως ισχύει
4. Τη με αριθ. 132647/22−9−2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης που αφορά στη διαδικασία και τον τρό−
πο εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων
των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των
Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω−Λέρου στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια (Β΄ 1390 και διορθ. Β΄ 1555).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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5. Τη με αριθμό 61219/19−7−2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα περί προκηρύξεως εκλογών για την ανά−
δειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των
Υποθηκοφυλακείων της Χώρας και των Κτηματολογικών
Γραφείων Ρόδου και Κω−Λέρου στα Υπηρεσιακά Συμ−
βούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, όπως ισχύει μετά
τη συμπλήρωσή του με το άρθρο 59 του ν. 3160/2003.
6. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει
η νομοθετική προσαρμογή στους νέους βαθμούς του
άρθρου 4 (περ. Β΄) του ν. 4024/2011 των διατάξεων του
εδαφ. Β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2812/2000 «Κώ−
δικας Δικαστικών Υπαλλήλων» που αναφέρονται στους
βαθμούς των αιρετών εκπροσώπων, ώστε να καταστεί
εφικτή η εκλογή των νέων αιρετών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε τις παρ. 1, 2 και 4 της με αριθμό 61219/
19−7−2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα, περί προ−
κηρύξεως εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκ−
προσώπων των υπαλλήλων των Υποθηκοφυλακείων της
Χώρας και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και
Κω−Λέρου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του
ν. 2993/2002, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με
το άρθρο 59 του ν. 3160/2003.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 33061 οικ Φ.109.1
(6)
*Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής με αποστολή την
τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 174/1983 «Κα−
νονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52, 54 και 90 του
πδ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−04−2005) «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 101/2012 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.8.2012)
«Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 174/1983 (ΦΕΚ Α΄ 68/
31.5.1983), «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».
4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 360/1968 (ΦΕΚ Α΄ 73 της
3/6−04−1968) «Σχολή Πυροσβεστικού Σώματος και λοιπά
υπηρεσιακά θέματα».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 226/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
7. Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄ 152/8.8.1984)
«Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης».
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8. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α΄ 41/29.2.2000)
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α΄ 283/31.12.1996) «Ρύθμιση θεμά−
των προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258/27.11.2006) «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής
του και άλλες διατάξεις».
11. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−06−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών».
12. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−06−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη και ότι οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν την
αναμόρφωση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προς το
σκοπό της αρτιότερης λειτουργίας της και της κατάρ−
τισης των σπουδαστών, αποφασίζουμε:
1. Τη Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής με αποστο−
λή την τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 174/1983
«Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».
2. Η επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ήτοι:
α) Τον Παναγιώτη Παππά του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ
005191/14.12.2006/Α.Τ. Χολαργού) ως Πρόεδρο, Νομικό
Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο αναπληρώνει σε
περίπτωση κωλύματος ο Πάρεδρος Ευστράτιος Ηλια−
δέλης του Ιγνατίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 091198).
β) Το Νικόλαο Κλαμαρή του Κανέλλου (ΑΔΤ
163681/1992/Γ Α.Τ. Αθηνών), Ομότιμο Καθηγητή του Τμή−
ματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Την Ανθή Γεώργα του Νικολάου (ΑΔΤ 017577/2005/
Τ.Α. Ν. Σμύρνης), Δικηγόρο, Ειδική Επιστημονική Συνερ−
γάτιδα στο γραφείο του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
δ) Το Δημήτριο Δημακογιάννη του Θωμά, Υποπυραγό,
(AM 14224), Υπασπιστή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ε) Τον Αναστάσιο Σωτήρχο του Ιωάννη, Αντιπύραρχο
(AM 9941), ως εκπρόσωπο του Αρχηγείου Πυροσβεστι−
κού Σώματος (Διεύθυνσης Οργάνωσης Νομοθεσίας), τον
οποίο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Φώτιος
Δημαρέσης του Χρήστου, Επιπυραγός (AM 8068).
στ) Τον Απόστολο Παραλίκα του Νικολάου, Αντιπύ−
ραρχο (AM 9935), ως εκπρόσωπο της Διεύθυνσης εκ−
παίδευσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος,
τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο
Βασίλειος Βαθρακογιάννης του Κωνσταντίνου, Πυραγός
(AM 9999).
ζ) Το Νικόλαο Λαγουδάκη του Αντωνίου, Επιπυραγό
(AM 8749), εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο
Χρήστος Δούγερης του Νικολάου, Πυραγός (AM 10636).
η) Τον Ιωάννη Σταμούλη του Πέτρου, Αντιπύραρχο
(AM 9011), ως εκπρόσωπο της Ένωσης Αξιωματικών Πυ−
ροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ), τον οποίο αναπληρώνει
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σε περίπτωση κωλύματος ο Φίλιππος Παντελεάκος του
Κυριάκου, Αντιπύραρχος (AM 9214).
θ) Το Δημήτριο Σταθόπουλο του Γεωργίου, Αρχιπυ−
ροσβέστη (AM 9008), ως εκπρόσωπο της Πανελλήνι−
ας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστι−
κού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), τον οποίο αναπληρώνει σε
περίπτωση κωλύματος ο Δημήτριος Καραγκούνης του
Παναγιώτη, Πυρονόμος (AM 8338).
3. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί υπάλλη−
λος της Διεύθυνσης Οργάνωσης Νομοθεσίας Π.Σ., που
θα ορισθεί από τον οικείο προϊστάμενο.
4. Η επιτροπή συνεδριάζει 4 φορές το μήνα σε τόπο
και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρό της.
Το έργο της Επιτροπής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός 2 μηνών από τη συγκρότησή της σε σώμα. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής παραδίδει το πόρισμα (σχέδιο
Τροποποιητικού π.δ.) στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4024/2011
θα καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών μελών της
Επιτροπής.
6. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 483/ΥΟΔΔ/19.10.2012.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 55888/22245
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά το
έτος 2012, για το προσωπικό της Ομάδας Διοίκησης
Έργου του προγράμματος με τίτλο «Development of
an Environmental−Meteorological Stations Network in
thelonian Islands and the Southern Italy (DEMSNIISI)»
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπα−
ϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλά−
δα−Ιταλία 2007−2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−1−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιή−
θηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
45 του Ν. 4071/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α).
5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο της
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α) − Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
6. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση ένταξης
στο ΠΔΕ 2012 των έργων» με ημερομηνία εκδόσεως
16/05/2012 (ΑΔΑ: Β49ΥΦ− ΨΗΟ).
7. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 41289/16647/27.07.2012 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί σύστασης
Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και
υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Development
of an Environmental−Meteorological Stations Network
in the Ionian Islands and the Southern Italy (DEMSNIISI)
«στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία
2007−2013.
8. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 35164/13762−28/06/2012 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διά−
θεσης πίστωσης ύψους 180.000,00€ με πίστωση έτους
110.000,00 € για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμ−
ματος της ΣΑΕΠ 3228, με 2012ΕΠ32280023.
9. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
και πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους οι
αναφερόμενοι στην ομάδα διοίκησης έργου υπάλληλοι
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση
των αυξημένων υποχρεώσεων (σύνταξη, μετάφραση
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ−
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντο−
νισμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμ−
ματος, κ.λπ.) που προκύπτουν από τη διαχείριση του
ως άνω έργου.
10. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 3.360,00 € που θα αντιμε−
τωπιστεί από τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών
STAFF− ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του έργου, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται
στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος με
τίτλο «Development of an Environmental− Meteorological
Stations Network in the Ionian Islands and the Southern
Italy (DEMSNIISI)» για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2012
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας, και
2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρωματικής υπε−
ρωριακής εργασίας πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στην
Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος με τίτ−
λο «Development of an Environmental− Meteorological
Stations Network in the Ionian Islands and the Southern
Italy (DEMSNIISI)» στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμε−
νων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013 για το χρονικό διάστημα έως
31.12.2012, για μέχρι επτά (7) υπαλλήλους της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων ως εξής:
Μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα για
απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών.
Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει
με νεότερες αποφάσεις μας.
Το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών θα εξαρτηθεί
από το είδος των εποχικών, έκτακτων και επειγουσών
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υπηρεσιακών αναγκών και θα καθορίζεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 12 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 55896/22251
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά το
έτος 2012, για το προσωπικό της Ομάδας Διοίκησης
Έργου του προγράμματος με τίτλο «Multi−Parametric
Network for the study and monitoring of natural hazards
in the Otranto Channel and the Ionian Sea − Πολύ−Πα−
ραμετρικό Δίκτυο για τη μελέτη και παρακολούθη−
ση των φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Οτράντο
και στο Ιόνιο Πέλαγος (OTRIONS)» στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27−1−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιή−
θηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
45 του Ν. 4071/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α).
5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο της
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α) − Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
6. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση ένταξης
στο ΠΔΕ 2012 των έργων» με ημερομηνία εκδόσεως
16/05/2012 (ΑΔΑ: Β49ΥΦ− ΨΗΟ).
7. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 41277/16637−27/07/2012 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί σύστασης
Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και
υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Multi−Parametric
Network for the study and monitoring of natural hazards
in the Otranto Channel and the Ionian Sea − Πολύ−Παρα−
μετρικό Δίκτυο για τη μελέτη και παρακολούθηση των
φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Οτράντο και στο
Ιόνιο Πέλαγος (OTRJONS)» στο πλαίσιο των συγχρη−
ματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013.
8. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 35146/13746−28/06/2012 απόφαση
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του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθε−
σης πίστωσης ύψους 293.500,00 € με πίστωση έτους
90.000,00 € για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμ−
ματος της ΣΑΕΠ 3228, με 2012ΕΠ32280002.
9. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και
πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους οι ανα−
φερόμενοι στην ομάδα διοίκησης έργου υπάλληλοι της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των
αυξημένων υποχρεώσεων (σύνταξη, μετάφραση κειμέ−
νων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμβάσεων,
σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονισμό και
οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος, κ.λπ.)
που προκύπτουν από τη διαχείριση του ως άνω έργου.
10. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται στο ποσό των € 1.920,00 € που θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις της κατηγορίας δα−
πανών STAFF− ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του έργου, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού που απασχολεί−
ται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος
με τίτλο «Multi−Parametric Network for the study and
monitoring of natural hazards in the Otranto Channel and
the Ionian Sea − Πολύ−Παραμετρικό Δίκτυο για τη μελέτη
και παρακολούθηση των φυσικών κινδύνων στο κανάλι
του Οτράντο και στο Ιόνιο Πέλαγος (OTRIONS)» για το
χρονικό διάστημα έως 31−12−2012 για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, και
2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρωματικής υπε−
ρωριακής εργασίας πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στην
Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος με τίτλο
«Multi−Parametric Network for the study and monitoring
of natural hazards in the Otranto Channel and the Ionian
Sea − Πολύ−Παραμετρικό Δίκτυο για τη μελέτη και πα−
ρακολούθηση των φυσικών κινδύνων στο κανάλι του
Οτράντο και στο Ιόνιο Πέλαγος (OTRIONS)» στο πλαίσιο
των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμά−
των εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013 για
το χρονικό διάστημα έως 31.12.2012, για μέχρι τέσσερις
(4) υπαλλήλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής:
Μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα για
απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών.
Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει
με νεότερες αποφάσεις μας. Το προσωπικό και ο αριθ−
μός των ωρών θα εξαρτηθεί από το είδος των εποχικών,
έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και
θα καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 12 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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(9)
*Μεταφορά προσωποπαγούς θέσης στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης.
Με την αρ. Δ.Δ.οικ.1708/6.3.2012 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του
Ν. 3852/2010 και των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/
2007, μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης, Μαυρομάτη Ευαγγελία του Δημητρίου,
που κατέχει προσωποπαγή θέση με Σύμβαση Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με βαθμό Ε΄ του κλάδου
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό ειδ. Εργατών, στον κλάδο
ΔΕ Τεχνικών με μεταφορά της θέσης και με τον βαθμό
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.
8587/17.9.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1109/Γ/16−10−2012.

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την αρ. 4784/27−1−2011
(ΦΕΚ 188/τ. Β΄/11.02.2011) απόφαση Δημάρχου Λαμιέων
περί κατάταξης εργαζομένων σε προσωποπαγείς θέ−
σεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας,
κατατάσσοντας τους κάτωθι εργαζομένους σε προ−
σωποπαγείς θέσεις, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν
συμπεριληφθεί στην αρχική ως άνω απόφαση, ως εξής:
IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
2

Κουκούλας
Γεώργιος
Καρπέτα
Σταυρούλα

ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΠΛΗΡΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗ)

Αλέξανδρος Ιεροψάλτης

Μερική

Χαράλαμπος

Μερική

Νεωκόρος

Ο Περιφερειάρχης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
F

Λαμία, 16 Οκτωβρίου 2012

Αριθμ. 75620
(10)
Τροποποίηση της με αρ. 4784/27−1−2011 (ΦΕΚ 188 τ. Β΄/
11.02.2011) απόφασης του Δημάρχου Λαμιέων περί
κατάταξης εργαζομένων σε προσωποπαγείς θέσεις
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 254, 257 και 258 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/«Κωδικοποίηση της νομοθε−

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.101603/26805/12/28−9−2012 απόφαση
πολιτογράφησης του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής που αφορά την αλλογενή αλ−
λοδαπή ΜΠΟΝΑΡΕΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ον. πατρός ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2779/15−
10−2012 (τ. Β΄), διορθώνεται ως προς το κύριο όνομά της:
από το εσφαλμένο: «ΒΙΚΤΟΡΙΑ»,
στο ορθό: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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