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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 719 (1)
  Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργά−

νων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των 
θεμάτων αυτών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του 

Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσί−
ας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημο−
σιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22−8−2011).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄/88) και 551/88 «Οργανι−
σμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 259 Α΄/88) όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) 
και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 «Σύ−
σταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) και κατάρ−
γηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(Σ.Δ.Ο.Ε.)» (ΦΕΚ 253 Α΄/2004) όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπη−
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 122 Α΄/2005) όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 
88 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση της φορολογικής 
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α΄/2010) και τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/2011).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/1998).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Για τις οργανικές μονάδες της παραγράφου 21 του 
άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/2011), οι προϊ−
στάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου της 
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), τοποθετούνται για θητεία ενός 
έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι οι 
οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τους εν λόγω 
προϊσταμένους.

2. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται για κάθε οργανική 
μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης σε ετήσια βάση και ελέγ−
χονται ανά τρίμηνο.

3. Οι στόχοι δύνανται να τροποποιούνται ή να ανα−
προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε 
προϊσταμένου.

4. Η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων όσον 
αφορά τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευ−
θύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε., πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των 
κατά το νόμο αρμοδιοτήτων τους.

5. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι κατανέμουν τους στόχους 
που έχουν τεθεί, στους υφισταμένους τους, προϊστα−
μένους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης 
και Τμήματος, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους και 
αξιολογούν την πορεία επίτευξης τους.

6. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου 
Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμό−
διες Διευθύνσεις της παραγράφου 4, σε ηλεκτρονική 
μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πεν−
θήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, 
αναλυτικά, ανά τμήμα, Υποδιεύθυνση και συνολικά.

7. Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με 
την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των 
στόχων, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες 
φορές. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία μπορεί να δι−
ακόπτεται με απόφαση Υπουργού.

8. Αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποι−
αδήποτε ποινή, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του 
με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 2/9367/0022 (2)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−

γασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 4ης Προσωπικού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/
Γ.Λ.Κ. για το έτος 2012.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 
213/Α/7.10.2009) αναφορικά με την ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011) 
απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρω−
τών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Πα−
ντελή Οικονόμου»

5. Το υπ’ αριθμ. 2/7136/0004/24.1.2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης 4ης Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανά−
γκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, 
δεκαεννέα (19) υπαλλήλων της, προκειμένου η Υπηρε−
σία αυτή να αντιμετωπίσει έκτακτες και επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας προσλήψεων 77 νέων υπαλλήλων, 
της εφαρμογής διατάξεων του Ν. 4024/2011 σχετικά 
με την προώθηση οργανωτικών ζητημάτων, απογρα−
φής προσωπικού, κατάρτισης επετηρίδας και πινάκων 
προακτέων και καταχώρησης στοιχείων στο πληροφο−
ριακό σύστημα για την πλήρη εφαρμογή του ανωτέρω 
νόμου.

6. Το αρ. 2/9367/0040/1.2.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
40ης Οικονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί βεβαίωσης ύπαρξης διαθέσιμης πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους περίπου είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (26.500€) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 
0511, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας δεκαεννέα (19) υπαλλήλων της 4ης 
Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, για είκοσι (20) ώρες μη−
νιαίως στον καθένα κατά το χρονικό διάστημα ενός 
μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 
31.12.2012.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και 
αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού 
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών και η συγκρότηση των συ−
νεργείων υπερωριακής απασχόλησης, διενεργείται με 
πράξη του αρμοδίου. Διευθυντή, ενώ επίσης με πράξη 
στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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(3)
     Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΜΟ−

ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με δ.τ. «VRUSTI SUN 3», στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 6337/ΥΠΕ/5/03833/Ε/Ν. 3299/04/
09−02−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΠΕΡΙ−
ΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 3» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αφορά στη δημιουργία ενός φωτο−
βολταϊκού σταθμού (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 2003 : 401.1), ονομα−
στικής ισχύος 1.965,6 Κw, στη θέση Ψηλό Κοτρώνι, του 
Δήμου Άργους − Μυκηνών, του Νομού Αργολίδας, συνο−
λικής επιχορηγούμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (5.250.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων 
ευρώ (2.100.000,00€).

Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3/11/2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

F
(4)

   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 2», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 6334/ΥΠΕ/5/03832/Ε/Ν. 3299/04/
09−02−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΤΣΑΙΡΗΣ 
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 2» για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αφορά στη δημιουργία ενός 
φωτοβολταϊκού σταθμού (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), ονο−
μαστικής ισχύος 1.965,6 Κw, στη θέση Ψηλό Κοτρώνι, του 
Δήμου Άργους − Μυκηνών, του Νομού Αργολίδας, συνο−
λικής επιχορηγούμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (5.250.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων 
ευρώ (2.100.000,00€).

Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3/11/2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

(5)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «VRUSTI SUN 1», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης. 

  Με την υπ’ αριθμ. 6331/ΥΠΕ/5/03831/Ε/Ν.3299/04/
9−2−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης 
«ΤΣΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «VRUSTI 
SUN 1» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αφορά στη δημι−
ουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 
2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 1.965,6 KW, στη θέση 
Ψηλό Κοτρώνι, του Δήμου Αργούς − Μυκηνών, του 
Νομού Αργολίδας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπά−
νης πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
(5.250.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων 
ευρώ (2.100.000,00€).

Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3/11/2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MAPAÏTΗΣ 

F
Αριθ. Φ. 52/63/12873/Γ1 (6)

   Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα 

δημοτικά σχολεία 

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 περίπτωση ε του 

άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄) «Δομή και λει−
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 
188, τ.Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
Π.Δ 201/1998 (ΦΕΚ 161, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
των Δημοτικών Σχολείων».

3. 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΄).

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 138580/Η/02−12−2011 Από−
φασης (ΦΕΚ 2748, τΒ΄) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» 

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

Christina
Highlight

Christina
Highlight
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Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και 
Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο ώρες την εβδομά−
δα στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των 6/θέσιων και άνω δημοτικών 
σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ.

Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης Ξένης 
Γλώσσας θα εφαρμοστεί ο θεσμός των τμημάτων πα−
ράλληλης διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η οργάνωση των τμημάτων της παράλληλης διδασκα−
λίας έχει ως ακολούθως:

• Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές οργανώνο−
νται σε παράλληλα τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση 
προτίμησής τους.

• Στα σχολεία με δύο ή και περισσότερα τμήματα, οι 
μαθητές οργανώνονται σε τμήματα Γαλλικής και Γερ−
μανικής, τα οποία συγκροτούνται από μαθητές όλων 
των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση προ−
τίμησής τους.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία 
τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ή τμήματος που 
συγκροτείται από μαθητές δύο ή περισσότερων τμη−
μάτων είναι 12 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά 
Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας ο 
αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους 10 μαθητές, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 
ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήμα−
τος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακο−
λουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες 
προτιμήσεις.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της 
τάξης είναι μικρότερος του ελαχίστου αριθμού μαθητών 
για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικεί−
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την 
προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δη−
μιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες 
προτιμήσεις. 

Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, 
καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, οφείλουν να φροντί−
ζουν ώστε να ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες 
των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν από το σχολικό 
έτος 2012−2013 και εφεξής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου για τη σημασία και τη χρησιμότητα 
της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα 
φοιτήσουν από το σχολικό έτος 2012−2013 στην Ε’ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου να συμπληρώνουν, μετά 
την ενημέρωσή τους από το Διευθυντή του Σχολείου, 
δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους 
(Γαλλική ή Γερμανική) και να τη καταθέτουν στο Δ/ντή 
του Σχολείου τους έως τέλος Μαΐου κάθε σχολικού 
έτους. 

Μόνο για το σχολικό έτος 2012−13, οι γονείς και κηδε−
μόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης θα συμπληρώσουν 
δήλωση σχετική με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού 
τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο 
Δ/ντή του σχολείου έως το τέλος Μαΐου του 2012.

Οι Δ/ντές των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των 
γονέων, να συμπληρώνουν και να υποβάλουν το Πίνακα 
στη Δ/νση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 20 Ιουνίου 
κάθε σχολικού έτους. 

Οι Δ/ντές Π.Ε. να συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πί−
νακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Δ/ντές 
των Σχολείων και να τον αποστέλλουν στην οικεία Πε−
ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 
τέλος Ιουνίου. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφε−
ρειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

Με την παρούσα, από το σχολικό έτος 2012−2013 κα−
ταργούνται οι Φ.12/518/61284/Γ1/27−05−2011 (ΦΕΚ 1092,
τ. β) και Φ.12/555/6644/Γ1/10−06−2011 (ΦΕΚ 1456 τ.β) Υπουρ−
γικές Αποφάσεις του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2012−2013. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 14302/Γ2 (7)

Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/85 

(ΦΕΚ Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμι−
ας Εκπ/σης 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 Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 105954/Γ2/03−09−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) 
Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρό−
γραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου.

3. Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/02−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) 
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

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

1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται 
ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την 
Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξέ−
νης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία 
τμήματος παράλληλης διδασκαλίας είναι δώδεκα (12) 
μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής 
και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να 
μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οι−
κείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 
ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήμα−
τος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακο−
λουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες 
προτιμήσεις.
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Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της 
τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών 
για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικεί−
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την 
προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δη−
μιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες 
προτιμήσεις. 

β) Η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης 
γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, είτε οργανι−
κά τοποθετημένου στο σχολείο ή σε όμορο σχολείο με 
διαθέσιμες ώρες προς συμπλήρωση ωραρίου, είτε στη 
διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ.

2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ 
τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και 
στις επόμενες τάξεις.

3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμή−
ματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των 
μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβη−
τική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν 
όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε 
ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχω−
ρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει 

και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται 
τμήμα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων 
των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός 
των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την κα−
λύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα 
είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή 
των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η 
αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή 
περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει 
την ίδια ξένη γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι 
περίπου ισοδύναμα.

Η υπ’ αριθμ. 71103/Γ2/24−06−2011 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 1575) καταργείται.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F

    Αριθμ. 23216/708 (8)
Καθορισμός αριθμού θέσεων Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθε−

νοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. (Υπουργείο Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης) που πληρούνται από άτομα που 
προστατεύονται από το N. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

4. Το υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 125236 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επι−
κείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης διακοσίων (200) 
συνολικά κενών οργανικών θέσεων κλάδου Δ.Ε. Πληρω−
μάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.

5. Την υπ’ αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη 
Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/Β΄/27−11−2011).

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού., αποφασίζουμε

Α. Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων μας που 
αφορούν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/1998, σε 
δεκατέσσερα (14).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 
ν. 2643/1998) 4

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 3
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του άρθρου ν. 2643/1998) 4
Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/98

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ 
Κεντρική Υπηρεσία ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Α.Μ.Ε.Α. 2

2 ΕΥΒΟΙΑΣ Τομέας ΕΚΑΒ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Α.Μ.Ε.Α. 1
3 ΗΛΕΙΑΣ Τομέας ΕΚΑΒ ΖΑΧΑΡΩ ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Α.Μ.Ε.Α. 1
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4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων Πολυτέκνων 1

5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τομέας ΕΚΑΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων Πολυτέκνων 1

6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τομέας ΕΚΑΒ ΠΑΡΟΥ ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων Πολυτέκνων 1

7 ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κεντρική 
Υπηρεσία

ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων

Εθνικής Αντί−
στασης 1

8 ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κεντρική 
Υπηρεσία ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Έμμεσης 

Α.Μ.Ε.Α. 1

9 ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κεντρική 
Υπηρεσία ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Αναπήρων Πο−
λέμου, Τέκνων 
τους

1

10 ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κεντρική 
Υπηρεσία ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τριτέκνων 2

11 ΗΛΕΙΑΣ Τομέας ΕΚΑΒ ΖΑΧΑΡΩ ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τριτέκνων 1
12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τομέας ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τριτέκνων 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F

Αριθμ. Σ27210/442 (9)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3563/Π09/5/52/Ε/

Ν. 3299/2004/17−6−2008 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγω−
γής της εταιρείας «AP DIGITAL ΕΠΕ» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/Σ 27198/441/Π09/5/52/Ε/Ν. 
3299/2004/1−2−2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. απόφαση 
ΔΙΣΑΔΕ/3563/Π09/5/52/Ε/Ν. 3299/2004/17−6−2008 όμοια, 
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, της εταιρείας «AP DIGITAL ΕΠΕ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονά−
δας Ψηφιακών Εκτυπώσεων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 22.22), 
στην Πάτρα Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορί−
στηκε στο συνολικό ποσό των 1.000.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 250.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25 % του 
συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού σχε−
δίου, ύψους 1.000.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
440.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 44 % του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 1.000.000,00 ευρώ.

−Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής ( σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
24442/1−6−2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

− Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ορίστηκε στο 
ποσό των 310.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 31% 
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής 
επένδυσης ποσού 1.000.000,00 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

     Αριθμ. 9428/375 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για τους 
οδηγούς Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη και 
(απογευματινής) για τους φύλακες και τους υπαλ−
λήλους των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους φύλακες, τους οδηγούς του Περιφερειάρχη και του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης καθώς και των υπαλλή−
λων Συλλογικών Οργάνων, με σκοπό την κάλυψη έκτα−
κτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν κατά 
την λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
λόγω έλλειψης προσωπικού, [φύλαξη κτιρίου Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο πρώην Ν.Α. Κοζάνης), 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Π.Ε. Κοζάνης με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, κ.λ.π.].

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
13.850,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0511 και 0512 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 
2012, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω 
υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους οδηγούς Περι−
φερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη και (απογευματινής) 
για τους φύλακες και τους υπαλλήλους των Συλλογικών 
Οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 
έτος 2012:
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Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Σύνολο
ωρών

Ώρες απογευματινής
εργασίας

Ώρες Εξαιρ. Ημερών
(νυχτερινά) 

Ώρες Εξαιρ.
Ημερών (Κυριακών)

Οδηγός
Περιφερειάρχη 1 432 240 120 72

Οδηγός Αντιπεριφερειάρχη 1 432 240 120 72
Φύλακες 6 1440 1440 −−− −−−
Υπάλληλοι Συλλογικών Ορ−
γάνων 2 480 480 −−− −−−

Η απόφαση έχει ισχύ ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ 
F

    Αριθμ. 8636/347 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το Α΄ εξάμηνο του έτους 2012 για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Οικονομικών (Έδρα) Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8628/291/1−2−12 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών (Έδρα).

4. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών, λόγω 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Εφαρμογή 
του Καλλικράτη, τις ανακλήσεις εντολών ανάληψης, τον 
απολογισμό − Ταμειακά υπόλοιπα, τον προϋπολογισμό 
−εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, τον έλεγχο 
στοιχείων − αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Ενο−
τήτων και τέλος την αποστολή στατιστικών στοιχείων 
ανά μήνα και έκτακτα.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
12.052,36 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2012, για την πληρωμή των υπερωριών 
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευ−
ματινής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2012, για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας:

Διεύθυνση Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες απογευματι−
νής εργασίας

Οικονομικών 
(Έδρα) 16 1800

Η απόφαση έχει ισχύ ένα μήνα πριν από τη δημοσί−
ευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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