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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1156972
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998
(B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύ−
πος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη
Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσο−
δα – Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολο−
κληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τροποποίηση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998
(B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων
από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστή−
ματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών»
του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος
Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει. ................................................................................
Επιβολή προστίμου στους ΗRISTOV ZHIVKO IVANOV
και ΗRISTOVA RUMYANA για το αδίκημα της πα−
ράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτου. .............................
Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμη−
μάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). ................................................................................
Καθορισμός της διαδικασίας, των προϋποθέσεων, του
αριθμού του προσωπικού, των οργάνων που διε−
νεργούν τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές, κα−
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμο−
γή της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/
τ.Α΄/22−3−2012) σχετικά με τη στελέχωση της Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Υπηρεσίας Ασύλου
και της Αρχής Προσφυγών με μετάταξη, απόσπα−
ση ή μεταφορά προσωπικού από Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθμού σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις.
Επιλογή − Εκπαίδευση Νέων Τεχνικών Ελικοπτέρων
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. ...
Σύσταση θέσης στο Δήμο Λέσβου.........................................
Μεταφορά θέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας. ......................................................................................................
Μεταφορά θέσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Πε−
ριφερειακής Ενότητας Τρικάλων. ....................................
Μεταφορά θέσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Πε−
ριφερειακής Ενότητας Τρικάλων. ....................................

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 36680/2034 από−
φαση του Δημάρχου Πειραιά. ............................................. 13

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄/285).
2) Της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄/247), όπως ισχύει.
3) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄/50).
4) Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄/128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών» (A΄/6).
6) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7) Την αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχό−
μενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου
εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα” και “Δικα−
στικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού
Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. 1064406/1250/0006Β/28−5−1998
(Β΄/542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού
Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορι−
σμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων “Μητρώου’’,
“Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων’’, “Έσοδα – Έξοδα”, “Δικα−
στικών Ενεργειών’’ και “Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο’’ του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολο−
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γίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ. που χρησι−
μοποιούν αυτά όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Γ 1177129
ΕΞ 2011 (Β΄/3325) ομοία «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των
χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων
στα υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα” και “Δικαστικών
Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφορικού Συστή−
ματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει».
8) Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−09−2012 (Β΄/2574) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
II. Την ανάγκη απλούστευσης των εντύπων «ΔΙΠΛΟΤΥ−
ΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ – Α» με κωδικό αριθμό Εντύπου Α8.
ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, για το 2012 και τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 1027320/678/0006Β/
24−2−1998 (B΄/196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την
Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα −
Έξοδα’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ως προς το έντυπο
«ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ – Α», με κωδικό αριθμό
Εντύπου Α8 και διαμορφώνουμε την περίπτωση δ΄ της πα−
ραγράφου 2 αυτής όπως ισχύει, ως εξής: «Το ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΤΥΠΟΥ Α (Α8), σε δύο αντίτυπα και εκτυπώνε−
ται σε αυτογραφικό χαρτί ή παράγεται σε χαρτί με διπλή
ταυτάριθμη σειριακή εκτύπωση, εκ των οποίων το πρώτο
φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» και το δεύτερο την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ».
ΙΙ. Κατά τα λοιπά, ως προς το έντυπο Α8 ισχύει η
αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) απόφασή μας,
όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012

Με την αριθμ. 46978/5580/1.11.2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73
και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και το αριθμ.
3/25.10.2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των
Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετατάσ−
σεται ο Μπέλλος Νικόλαος του Τηλέμαχου, μόνιμος
υπάλληλος με Ε΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού
Λογιστικού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της μόνιμης οργανικής θέσης που
κατέχει, στον Κλάδου ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων του ιδίου
Υπουργείου, επειδή έχει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Κατέχει δε τον Ε΄ βαθμό από 15.12.2006, ημερομηνία
κατά την οποία κατείχε τον τίτλο σπουδών που απαι−
τείται για τον Κλάδο αυτόν.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
3692/5.11.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά το ΦΕΚ 1220/Γ΄/19.11.2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
(2)
Επιβολή προστίμου στους ΗRISTOV ZHIVKO IVANOV
και ΗRISTOVA RUMYANA για το αδίκημα της παρά−
νομης κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ.20/11/7−11−2012 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου Τελωνείου Χίου, επιβλήθη−
κε για το αδίκημα της παράνομης κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτου, κατά παράβαση του άρθ. 137 παρ. Α1 του
Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», στους
HRISTOV ZHIVKO IVANOV, με αρ. ταυτότητας 368606327
Βουλγαρίας, μόνιμου κατοίκου Ελλάδος, αγνώστου τα−
χυδρομικής διεύθυνσης και HRISTOVA RUMYANA με
αρ. ταυτότητας 641345864 Βουλγαρίας, μόνιμου κατοί−
κου Ελλάδος, αγνώστου ταχυδρομικής διεύθυνσης, το
πρόστιμο που προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο,
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πε−
ντακοσίων ευρώ (2.500), πλέον χαρτ/μο και ΟΓΑ χαρτ/
μου εξήντα ευρώ (60.00), ήτοι συνολικά δυο χιλιάδες
πεντακόσια εξήντα ευρώ (2.560,00).

Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
F
(3)
*Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την αριθμ. 46975/5583/1.11.2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και το αριθμ. 3/25.10.2012
πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, μετατάσσεται ο Παρασκευ−
όπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος με
Ε΄ βαθμό του κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων Νυχτοφυλάκων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με ταυτόχρονη μεταφορά της
μόνιμης οργανικής θέσης που κατέχει, στον Κλάδου ΔΕ3
Λοιπών Ειδικοτήτων του ιδίου Υπουργείου, επειδή έχει
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Κατέχει δε τον Ε΄ βαθμό από 9.8.2007, ημερομηνία
κατά την οποία κατείχε τα τυπικά προσόντα του Κλά−
δου στον οποίο μετατάσσεται.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
3691/5.11.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά το ΦΕΚ 1220/Γ΄/19.11.2012.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
(4)
*Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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(5)
*Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την αριθμ. 46977/5581/1.11.2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,
73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και το
αριθμ. 3/25.10.2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
μετατάσσεται ο Μερμήγκης Διονύσιος του Τηλέμαχου,
μόνιμος υπάλληλος με Ε΄ βαθμό του κλάδου ΥΕ3 Φυλά−
κων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
με ταυτόχρονη μεταφορά της μόνιμης οργανικής θέσης
που κατέχει, στον Κλάδου ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων του
ιδίου Υπουργείου, επειδή έχει όλες τις νόμιμες προϋ−
ποθέσεις.
Κατέχει δε τον Ε΄ βαθμό από 19.9.2006, ημερομηνία
κατά την οποία κατείχε τα τυπικά προσόντα του Κλά−
δου στον οποίο μετατάσσεται.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
3690/5.11.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1220/Γ΄/19.11.2012.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 144386/Γ2
(6)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημά−
των μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύ−
κεια (ΕΠΑ.Λ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 18 παρ. 1θ
του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευ−
τεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α΄).
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 98/Α΄).
3. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 76051/Η/04−07−2012
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091/Β΄).
4. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 82029/Γ2/19−07−2011
υπουργικής απόφασης «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για
τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελμα−
τικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματι−
κές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 1644/Β΄).
5. Το με αρ. πρωτ. 2889/12−10−2012 έγγραφο του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
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γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,
αποφασίζουμε:
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων
επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια
Α1. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., της Β΄
τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής:
1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώ−
νουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες
δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους,
ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που
επιθυμούν να διδαχθούν.
2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα
επιλογής το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαί−
ρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίων
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και στη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
καθορίζεται σε δώδεκα (12).
4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8).
5. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολι−
κού περιβάλλοντος μαθητών (έως τις 15 Οκτωβρίου)
από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα
επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκε−
ται, ο μαθητής υποχρεούται να διδαχθεί άλλο μάθημα
επιλογής.
6. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιη−
θεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για ιδιαίτερα σημαντικούς
λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και
πιο συγκεκριμένα:
Ι. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώ−
το 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. 3 του
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).
II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου 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 Ι.
III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).
7. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και
παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση
είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης − κοι−
νοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.−
ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη ει−
σήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα
μαθημάτων επιλογής.
8. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και οι
ισότιμοι με αυτούς δεν παρακολουθούν τα μαθήματα
επιλογής της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Α2. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν την
ομάδα Α:
1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώ−
νουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες
δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους,
ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που
επιθυμούν να διδαχθούν.
2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα
επιλογής μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται για
την αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ. 2 του άρθρου
2 του Π.Δ. 50/2008.
3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής:
i. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας,
απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές,
ii. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παι−
δείας, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές,
iii. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμή−
ματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δεκα−
πέντε (15) μαθητές.
4. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος μαθητών (έως τις 15 Οκτωβρίου) από σχο−
λείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής
σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μα−
θητής υποχρεούται να διδαχθεί άλλο μάθημα επιλογής.
5. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιη−
θεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για ιδιαίτερα σημαντικούς
λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και
πιο συγκεκριμένα:
Ι. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώ−
το 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. 3 του
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).
II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου 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 Ι.
III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ.4 του
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).
6. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και
παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση
είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης − κοι−
νοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.−
ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη ει−
σήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα
μαθημάτων επιλογής.
A3. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν
την ομάδα Β.
1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώ−
νουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες
δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους,
ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που
επιθυμούν να διδαχθούν.

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθη−
μα επιλογής την ημερομηνία που προβλέπεται για την
αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ. 2 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 50/2008.
3. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος) μαθητών από σχολείο που διδάσκεται
ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε σχολείο όπου
το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται
να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα επιλογής.
4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία
τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως
εξής:
Ι. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας,
απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές,
II. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παι−
δείας, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές,
III. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμή−
ματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δεκα−
πέντε (15) μαθητές.
5. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
των μαθητών που επιλέγουν την ομάδα Β, μπορεί με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί−
δευσης − κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.− ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκ−
μηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μα−
θητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής.
Η ισχύς της απόφασης αυτής εφαρμόζεται από το
σχολικό έτος 2012−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. 16.1/1640
(7)
Καθορισμός της διαδικασίας, των προϋποθέσεων, του
αριθμού του προσωπικού, των οργάνων που διενερ−
γούν τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/22−3−
2012) σχετικά με τη στελέχωση της Υπηρεσίας Πρώ−
της Υποδοχής, της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρ−
χής Προσφυγών με μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά
προσωπικού από Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού σε υφιστά−
μενες κενές οργανικές θέσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 2, 3 και 9 του Ν. 3907/2011 (Α΄/7) «Ίδρυ−
ση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4029/2011 (Α΄/245).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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β. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (Α΄/63).
γ. της παρ. 8 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄/226).
δ. της παρ. 16 του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/2012
(Α΄/54).
ε. του Π.Δ. 184/2009 (Α΄/213) «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων του».
στ. του Π.Δ. 85/2012 (Α΄/141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 86/2012 (Α΄/141) «Διορισμός Υπουργών και
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. του Π.Δ. 50/2001 (Α΄/39), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
θ. του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α΄/190).
2. Το Π.Δ. 102/2012 (Α΄/169) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
3. Το Π.Δ. 104/2012 (Α΄/172) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη».
4. Την υπ’ αριθμ. 16.1/1019/6−9−12 (Β΄/2542) απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη «Καθορισμός των κενών οργανικών θέσεων της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κατ’ εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (Α΄63) σχετικά με την στε−
λέχωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετάταξη,
απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού από Ο.Τ.Α. Α΄ και
Β΄ βαθμού σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 16/412/11−4−12 (Β΄/1325) απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Καθορισμός των κενών οργανικών θέσεων της Υπηρε−
σίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για την κάλυψη
τους με μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού
από Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (Α΄/63)».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού πρόσθετη ετήσια δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών
αναγκών στελέχωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής, της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 3907/2011
(Α΄/7) και της παρ. 8 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011
(Α΄/226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
τέταρτο παράγραφος 5 του Ν. 4084/2012 (Α΄/190), επι−
τρέπεται η μετάταξη, η απόσπαση ή η μεταφορά προ−
σωπικού από Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού σε υφιστάμενες
κενές οργανικές θέσεις των ανωτέρω Υπηρεσιών, για
όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.
2. Η διαδικασία μετάταξης, απόσπασης ή μεταφοράς
του συγκεκριμένου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί
μετά από δημοσίευση σχετικής Ανακοίνωσης − Πρόσκλη−
σης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρεται
η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
3. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(παρ. 16 του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/2012), κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη (παρ. 3
άρθρου 9 Ν. 3907/2011 και παρ. 4 άρθρου 18 Ν. 4058/2012).

4. Οι μετατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη και του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση
από κάθε ειδική ή γενική διάταξη (παρ. 8 άρθρο 40
Ν. 4024/2011) και σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρ−
θρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α΄/190).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Aριθμ. Φ.140.4−22/Σ.4141
(8)
Επιλογή − Εκπαίδευση Νέων Τεχνικών Ελικοπτέρων
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του
Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄/311).
β) Της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (Α΄/131).
γ) Του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄/35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).
ε) Του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄/149).
στ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπη−
ρεσιών» (Α΄/141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Π.Δ. 94/2012 (Α΄/149) και το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012
(Α΄/160).
2.α) Την Α.Π. 7121.1/09/05/14−12−2005 απόφαση του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση Κανονισμού
Προσωπικού Μοίρας Ε/Π Λιμενικού Σώματος Αριθμ.
18/05» όπως αυτός τροποποιήθηκε με την Α.Φ. 141.8/
10−09−2012 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου «Τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού Μοίρας
Ελικοπτέρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής αριθμ. 18/05».
β) Την Α.Π 7121.1/01/07/04−04−2007 απόφαση του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση Κανονισμού
Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Εναέριων Μέ−
σων Λιμενικού Σώματος (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.) αριθμ. 07/07» όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με ΩΠ: 110930/04−12 Αναφορά Α.Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ/
ΥΕΜ/ΜΕΛΣ.
4. Το Α.Π. 077629 με ΩΠ: 250905/06−12 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
5. Την Α.Φ.010/2012 Α.Σ. 522/07.11.2012 πρόταση Αρχηγού
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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

48290

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ύψους 17.700 ΕΥΡΩ για το οικονομικό
έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πίστω−
σης που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 0881 «Αμοιβές για
εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση» του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
στον ΚΑΕ 0517 «Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και
λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου»
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολεμικού Ναυτικού.
7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λει−
τουργίας της Μοίρας Ελικοπτέρων Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. δια
της ενίσχυσής της με νέους τεχνικούς, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός άπαξ,
για το έτος 2013, του αριθμού των επιλεγομένων στε−
λεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ, των απαιτούμενων προσόντων, της
διαδικασίας επιλογής και της εκπαίδευσης του προσω−
πικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που θα στελεχώσουν την ΥΕΜ/ΜΕΛΣ
−ΕΛ.ΑΚΤ. ως νέοι Τεχνικοί Ελικοπτέρων.
Άρθρο 2
Επιλογή Στελεχών
Τα στελέχη Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. που επιλέγονται προκειμένου
να εκπαιδευτούν ως νέοι Τεχνικοί Ελικοπτέρων είναι:
α. Ένας (01) Αξιωματικός ΛΣ και οκτώ (8) Υπαξιωμα−
τικοί ΛΣ ή Λιμενοφύλακες για το σχολείο μηχανικών
ελικοπτέρων (εφεξής Ε/Π).
β. Έξι (06) Υπαξιωματικοί ΛΣ ή Λιμενοφύλακες για
το σχολείο συντηρητών ηλεκτρολόγων − ηλεκτρονικών
(AVIONICS) Ε/Π.
Άρθρο 3 Προσόντα
1. Οι υποψήφιοι Τεχνικοί Ελικοπτέρων πρέπει να πλη−
ρούν τα προσόντα τεχνικού προσωπικού που προβλέ−
πονται στο Παράρτημα «Α» του Κανονισμού Προσωπικού
Μοίρας Ελικοπτέρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής αριθμ. 18/05, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Για την επιλογή του προσωπικού της παραγράφου 1,
θεωρείται πλεονέκτημα η τυχόν κατοχή ανάλογου προς
την ειδικότητα του Τεχνικού Ελικοπτέρων, πτυχίου Σχο−
λών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής
1. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής ορίζεται πενταμελής Επιτροπή
Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., έργο της οποίας
αποτελεί η επιλογή των προς εκπαίδευση στελεχών
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Η πενταμελής Επιτροπή της παραγράφου 1 επιλέγει
τους υποψήφιους που υπέβαλαν δηλώσεις συμμετοχής
και πληρούν τα προσόντα του άρθρου 3 παρ. 1 της
παρούσας.
3. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποβάλλονται στις
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υγειονο−
μικές εξετάσεις.

4. Όσοι εκ των υποψηφίων κριθούν υγειονομικά κατάλ−
ληλοι, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. Τα μαθήμα−
τα και η εξεταστέα ύλη προβλέπονται στην Προσθήκη
«1» του Παραρτήματος «Α» του Κανονισμού Προσωπικού
Μοίρας Ελικοπτέρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής αριθμ. 18/05, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
5. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής ορίζονται οι εξεταστές για τη
διενέργεια των γραπτών εξετάσεων.
6. Εφόσον ο αριθμός των επιτυχόντων υπερβαίνει τον
αριθμό των προς επιλογή στελεχών, η τελική επιλογή
διενεργείται από την πενταμελή Επιτροπή με κριτήριο
την πλέον υψηλή τελική βαθμολογία, όπως θα προκύπτει
από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των επιμέρους
μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.
Άρθρο 5
Εκπαίδευση
1. Τα Στελέχη ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. που επιλέγονται, εκπαιδεύ−
ονται σε Σχολή του Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου
να αποκτήσουν στρατιωτικό πτυχίο τεχνικού.
2. Τα προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαί−
δευσης των στελεχών ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και οι δια−
δικασίες εκπαίδευσης καθορίζονται από το Πολεμικό
Ναυτικό.
3. Τα στελέχη που αποφοιτούν επιτυχώς στελεχώ−
νουν την ΥΕΜ/ΜΕΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ., και αναλαμβάνουν την
υποχρέωση δωδεκαετούς τουλάχιστον παραμονής σε
αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59
του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας
Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.) αριθμ.
07/07», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Η ΥΕΜ/ΜΕΛΣ − ΕΛ.ΑΚΤ. αναφέρει εγκαίρως τις ημε−
ρομηνίες έναρξης και λήξης διενέργειας των διαδικασι−
ών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
2. Τυχόν αναφυόμενα ζητήματα κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης θα επιλύονται από την Υ.Ε.Μ./ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F
(9)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Λέσβου.
Με την υπ’ αριθμ. 383/2012 απόφαση του Δημάρχου
Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 και 183 του Ν. 3584/2007 και τη σύμφωνη
γνώμη του αριθμ. 4/2012 πρακτικού του Υπηρεσιακού

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ν. Λέσβου, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου
Λέσβου, Γεώργιος Κεντέρης του Δημητρίου, από τον
κλάδο ΥΕ Φυλάκων, που υπηρετεί, σε ανώτερη κα−
τηγορία κλάδου ΔΕ Επόπτη Καθαριότητας, σε προ−
σωρινή προσωποπαγή θέση η οποία συστήνεται με
την παρούσα απόφαση με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λέσβου: 96279/26−10−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
48606/5656/29−10−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1196/Γ΄/8.11.2012.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
F
(10)
*Μεταφορά θέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου/
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Με την αριθμ. οικ. 22884/1857/12−3−2012 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3852/2010 όπως
συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 45 του
Ν. 3979/2011, των άρθρων 69, 73 και 77 του Ν. 3528/2007
«Κύρωση Υπαλληλικού Κώδικα» και των άρθρων 35 πα−
ραγ. 2 του Ν. 4024/2011, την αριθμ. ΔΙΔΑΔ Φ.48/49/οικ.
25958/15−12−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου,
όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 10/91/23−12−2011
πρακτικό του, μετατάσσονται οι μόνιμοι υπάλληλοι της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ Γεώργιος του Ανδρέα, με βαθμό Γ΄, και
ΚΑΤΕΡΟΣ Δημήτριος του Παναγιώτη, με βαθμό Ε΄, οι
οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με ταυτόχρονη μετα−
φορά των θέσεων που κατέχουν σε οργανικές θέσεις
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Η/Υ και Πληροφορικής), με
τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείων Εσωτερικών − Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
9498/24−10−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά το ΦΕΚ 1204/Γ΄/13.11.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
(11)
*Μεταφορά θέσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας −
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Με την αριθμ. 3115/128025/08−08−2012 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 69, 73 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», τις διατάξεις
των άρθρων 246 και 253 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του
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άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012− 2015», την αριθμ. ΔΙ−
ΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ.1 και 2
του Ν. 4002/2011 και του Ν.4024/2011 για τη Μετάταξη/
Μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις»,
σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται οι περιπτώσεις μετα−
τάξεων υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69, 70 του Ν.
3528/2007 από την έγκριση της Τετραμελούς Εξ’ Υπουρ−
γών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και
την από 30−3−2012 σχετική αίτηση του, μετατάσσεται, με
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει,
ο μόνιμος υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Πε−
ριφερειακής Ενότητας Τρικάλων ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού −Οι−
κονομικού με βαθμό Ε΄, σε οργανική θέση ίδιας κατηγορίας
ΠΕ Κλάδου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
− Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την ίδια εργασιακή
σχέση και το βαθμό που κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών:
9492/12−10−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1204/Γ΄/13.11.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
(12)
*Μεταφορά θέσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας −
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Με την αριθμ. 3110/128000/08−08−2012 απόφαση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 74 του Ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλή−
λων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
τις διατάξεις των άρθρων 246 και 253 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις
διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012 − 2015», την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή διατάξε−
ων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και
του Ν. 4024/2011 για τη Μετάταξη/Μεταφορά προσω−
πικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις», σύμφωνα με την
οποία εξαιρούνται οι περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλή−
λων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69, 70 του Ν. 3528/2007
από την έγκριση της Τετραμελούς Εξ’ Υπουργών Επιτρο−
πής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και την από
1−3−2012 σχετική αίτηση του, μετατάσσεται, με ταυτόχρο−
νη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, ο μόνιμος
υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Περιφερεια−
κής Ενότητας Τρικάλων ΖΑΛΑΓΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου

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

Διοικητικών Γραμματέων σε οργανική θέση κατηγορίας
ΠΕ κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας − Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την
ίδια εργασιακή σχέση και το βαθμό που κατέχει, επειδή
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών:
9494/12−10−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά το ΦΕΚ 1204/Γ΄/13.11.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)
Στην αριθμ. 36680/2034 απόφαση του Δημάρχου Πει−
ραία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2837/τ.Β΄/23.10.2012
επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση, στον τίτλο της Μου−
σικής Σχολής όπου αυτός αναγράφεται:
από τον εσφαλμένο: «ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»,
στο ορθό: «ΜΕΛΩΔΙΑ & ΤΕΧΝΗ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02032360512120008*
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