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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  ΠΟΛ:1055 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολο−

γίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, καθώς και της 
προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων 
(Ε9) έτους 2012.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ 2792Β΄/8−12−2011).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/ 
1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 
κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολο−
γικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α΄ 
151) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ−
πων και τις δηλώσεις των υπόχρεων της παρ. 4 του 
άρθρου 2 του ΚΦΕ.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ΦΕΚ Α΄ 151) με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ−
σώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του 
ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/27−12−2005).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 
3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο−
νομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και να καθορί−
ζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
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7. Την παράταση της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώ−
σεων Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, 
λόγω της ανάγκης ορθής απεικόνισης της περιουσιακής 
κατάστασης των υπόχρεων σε μια καινούργια ηλεκτρο−
νική εφαρμογή.

8. Το γεγονός ότι το έντυπο Ε3 για τα νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποκτούν εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιμο στο 
σύνολο των Δ.Ο.Υ.

9. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων για την 
μη έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρο−
νικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών 
διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών 
στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 
1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή 
τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι−
κοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ 
και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, 
παρατείνεται έως και τις 15 Ιουνίου 2012.

2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 
του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που προβλέπεται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υπο−
βολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ 
και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, 
παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2012.

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπό−
χρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατεί−
νεται έως και τις 30 Απριλίου 2012, ανεξαρτήτως της 
κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν.

4. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012, φυσικών 
και νομικών προσώπων, υποβάλλεται υποχρεωτικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την 31 Ιουλίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    F 
 Αριθμ. 16660/ΣΤ5 (2)
Διαπίστωση υπαγωγής Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυν−

ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 339/1990 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 

και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού στο Υπ. Παιδείας 
(135 Α΄).

2. Της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 
(Α΄ 247), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Διαπιστώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, η οποία συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνει τις εξής 
οικονομικές Διευθύνσεις: Την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υποθέσεων της υφισταμένης Γενικής Διεύ θυνσης Διοι−
κητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία μετονο−
μάζεται σε Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 
διατηρώντας τις λοιπές διευθύνσεις, και τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών της Γε−
νικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 21410/Δ2 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 απόφα−

σης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης 
δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 
1811 τ.Β΄/11−8−2011).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), 

όπως ισχύουν.
2. Του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄) 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

3. Του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄).
4. 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΄).

II. Την υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11−
8−2011) απόφαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και 
διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαι−
δευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης».

III. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 από−
φαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 Από−
φασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντι−
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κείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και 
υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή 
τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το 
πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκε−
κριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 
14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός 
που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα 
αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα 
διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδο−
ση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά».

2. Η παράγραφος 2 και το β΄ εδάφιο της παραγράφου 
7 της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 απόφασης καταρ−
γούνται.

3. Η παράγραφος 3 και εξής της υπ’ αριθμ. 81504/
Δ2/19−7−2011 απόφασης αναριθμείται σε παράγραφο 2 
και εξής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 
απόφαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    F 
 Αριθμ. 1114 (4)
Σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης των Προτά σεων 

της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας−Σερβίας 
2010−2012» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας για «Δι−
μερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνερ−
γασίες».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, 
Α΄ 98).

β. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής».

γ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», Άρ−
θρο 8, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 
24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010) και ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. Φ.908/43992/Η/11.4.2011 (ΦΕΚ 93/ΥΟΔΔ/ 
11−4−2011) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
περί διορισμού ως Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη 
του Μιχαήλ.

ε) Την υπ’ αριθ. 10429(ΔΚΗ)Α/1138, (ΦΕΚ 2031/13.9.2011), 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων με θέμα Μεταβίβαση στον Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μο−
νάδων της ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του δικαιώματος να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».

2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α΄/8.2.85) 
«Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευ−
νας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α΄/31.12.2011), 
σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται από τη λήξη της 
κατά την 31.12.2011 η αναστολή ισχύος των διατάξεων 
του Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α΄) έως την 31.12.2013, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3879/2010 
(Α΄ 21).

4. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225Α΄/17.10.2000) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων 
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγω−
γικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3777/2009 
(ΦΕΚ 127Α΄/28.7.2009) και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 15137 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1540/Β΄/4.8.2008) των υπουργών Εσωτερικών, Οικονο μίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και ορ−
γάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΔ−ΕΤΑΚ 
809/2.8.2010 κοινή υπουργική απόφαση «Μετονομασία 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
ΕΤΑΚ σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθη−
σης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−
ΕΤΑΚ) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15137/30.7.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1479/6.9.2010) και 
ισχύει.

6. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π. 
37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008) όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

8. Την υπ’ αριθμ. 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτρο−
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ−ΙΙ).

9. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR 
161PO006).

10. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008).

11. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − 
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

12. Την υπ’ αριθμ. 0(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδι−
κός CCI 2007GR16UPO002).

13. Τα άρθρα 4 και 5 παρ. iβ του Ν. 3614/07 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/ 
3−12−07) όπως ισχύει.
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14. Την υπ’ αριθμ. 4488/1352/Φ.0020Α, ημερ. 5.09.2011(ΦΕΚ 
2126/Β΄/22.09.2011) απόφαση με θέμα: Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8653/1766/0020/09.12.2010 
κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτή−
των διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «Διμερείς, 
Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 
2007−2013, (ΦΕΚ Β΄ 2001/24.12.2010).

15. Tην αριθ. 11605/30.9.2010 υπουργική απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 13299/11.11.2011 για την προ−
κήρυξη της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας−Σερ−
βίας 2010−2012» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμε−
ρείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» 
και τον συνημμένο σε αυτήν Οδηγό Εφαρμογής που 
εγκρίθηκε με το αριθ. 5740/639/Α2/2.8.2010 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 3370/621/
Α2/24.6.2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Από−
φαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) 
όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμε−
νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010) και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27.11.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονικής στρατηγικής 2012−2015».

19. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 «Για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση 
ανώτατου ορίου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα κα−
θώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 33 του Ν. 1326/83 και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 4 του Ν.2303/95, καθώς και τις διατάξεις του 
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 
65 Α΄).

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14.01.2002) 
«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης 
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «εξειδίκευση 
της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων».

21. Tην αριθ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12.11.2010 απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1856/Β΄/26.11.2010).

22. Tις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) «Κάλυψη 
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 
10428/ΕΥΣΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/Β΄/23.3.2005) Υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίω−
σης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων 
και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινο−
τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής».

23. Τη διακρατική Συμφωνία Συνεργασίας στον Επι−
στημονικό και Τεχνολογικό Τομέα μεταξύ Ελλάδας και 
Γιουκοσλαβίας, η οποία υπογράφηκε στο Βελιγράδι το 
1976 και επικυρώθηκε με τον Ν. 558/1977 (ΦΕΚ 77/Α΄/ 
12.3.1977), όπως ισχύει.

24. Την ανάγκης αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης της «Διμε−
ρούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας−Σερβίας 2010−2012» 
της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς 
και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες».

25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη μετακινήσεων, το ύψος της οποίας θα 
καθοριστεί στην σχετική απόφαση έγκρισης δαπάνης 
μετακινήσεων που θα εκδοθεί, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση στη ΓΓΕΤ «Θεματικών» Επιτροπών Αξι−
ολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί−
σιο της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας−Σερβίας 
2010−2012» της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, 
Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες». 

Οι προτάσεις εξετάζονται και αξιολογούνται απορρή−
τως από Επιτροπές αξιολόγησης ανά θεματικό πεδίο 
ή/και κοινές επιτροπές σε συγγενικά πεδία, οι οποίες 
απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία 
ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης 
και Θρησκευμάτων. Ως μέλη των Επιτροπών ορίζονται 
καθηγητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ερευνητές, από την Ελλάδα ή/ 
και το εξωτερικό, εμπειρογνώμονες του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουρ−
γοί, με αποδεδειγμένη ενασχόληση και εμπειρία στα 
θεματικά πεδία της προκήρυξης. 

2. Έργο της κάθε Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των 
προτάσεων από επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής 
αρτιότητας και η ιεράρχηση τους σύμφωνα με τα κριτή−
ρια αξιολόγησης που προβλέπονται στους αντίστοιχους 
Οδηγούς Εφαρμογής για τη «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας−Σερβία 2010−2012» στις σχετικές Συμφωνίες 
και στα επακόλουθα Πρωτόκολλα Συνεργασίας (Μικτών 
και Ενδιάμεσων Μικτών Επιτροπών) των συνεργαζόμε−
νων χωρών, ο έλεγχος της προτεινόμενης κατηγορίας 
έρευνας σε σχέση με το περιγραφόμενο αντικείμενο 
του έργου, το εύλογο ύψος της αιτούμενης χρηματο−
δότησης και η σύνταξη και υποβολή στην υπηρεσία 
τεκμηριωμένης εισήγησης («Πρακτικού Αξιολόγησης» 
της κάθε Επιτροπής) για την αξιολόγηση και ιεράρχηση 
των προτάσεων.

3. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των προτάσεων συγκα−
λούνται με τη φροντίδα του Τμήματος Διακρατικών 
Σχέσεων, της Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας της 
ΓΓΕΤ. Κάθε επιτροπή συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις 
της ΓΓΕΤ, ηλεκτρονικά ή σε χώρο που ορίζεται ειδικά 
για το σκοπό αυτό. Ο συντονισμός και η γραμματειακή 
υποστήριξη των Επιτροπών ανατίθεται σε στελέχη της 
ΓΓΕΤ, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών των ανωτέρω 
Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «Διμερούς Ε&Τ Συ−
νεργασίας Ελλάδας−Σερβίας 2010−2012» ορίζεται η ημε−
ρομηνία της πρώτης συνεδρίασής τους. Οι Επιτροπές 
θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει το έργο τους με την 
υποβολή στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, Διεύθυνση 
Διεθνούς Συνεργασίας, Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων 
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της ΓΓΕΤ, των Πρακτικών Αξιολόγησης, τα οποία περι−
λαμβάνουν το σύνολο των αξιολογήσεων ανά θεματικό 
τομέα με βαθμολογίες των προτάσεων και αντίστοιχο 
σχολιασμό/τεκμηρίωση.

4. Για τις παραπάνω Επιτροπές, καθώς και για τους 
Συντονιστές και Γραμματείς των Επιτροπών μπορεί να 
οριστούν και αναπληρωτές.

5. Τα έξοδα μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης 
και διαμονής των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης 
καθώς και οι αμοιβές τους θα βαρύνουν τις πιστώσεις 
του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑ−
ΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που εντάσσεται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 
της εφαρμογής του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007−2013» με κωδικό 2011ΣΕ01380018 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ 

   F 

 Αριθ. Δ16γ/746/5/107/Γ (5)
΄Εγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας εργασίμων 

ημερών, Κυριακών και εξαιρεσίμων καθώς και νυκτε−
ρινών ωρών και έγκριση εργασίας με αμοιβή προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας του τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου της ΤΕΟ Α.Ε., για το έτος 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−

δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.δ/τος 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

4. Το άρθρο 1 της από 29−12−1980 πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυ−
ρώθηκε με το Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2938/2001 περί 
συγχώνευσης του ΝΠΔΔ ΤΕΟ και της Εταιρείας «Ελλη−
νικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.», σε ανώνυμη εταιρεία κ.λπ.. 
(ΦΕΚ 178/Α΄/2001).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/22−10−03 κοινή απόφαση 
«Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνι−
κών Αυτοκινητοδρόμων “ΤΕΟ Α.Ε.”» (ΦΕΚ 1599/Β΄/2003).

7. Το γεγονός ότι το μόνιμο προσωπικό με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην ΝΠΔΔ ΤΕΟ, αμεί−
βεται με τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού 
της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 12 παρ. 1 Ν.2938/2001).

8. Την υπ’ αριθμ. 95/09−12−2011 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΤΕΟ Α.Ε. καθώς και τα υπ’ αριθμ. Δ8645/ 
20−12−2011 και Δ170/13−01−2012 έγγραφα της ΤΕΟ Α.Ε.

9. Το γεγονός ότι:
α) είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση των 

υπηρετούντων υπαλλήλων στους Σταθμούς Διοδίων 
Ακτίου και Μαλγάρων για τη συμπλήρωση του οκτα−
ώρου, δεδομένου ότι εργάζονται πέραν του κανονικού 
ωραρίου σε τρεις (3) οκτάωρης διάρκειας βάρδιες όλο 
το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου και επί πλέον 
για τη διαλογή των χαρτονομισμάτων, την παράδοση 
και παραλαβή των χρημάτων σε δεσμίδες, την παρά−
δοση και παραλαβή του ταμείου τους και τη διατήρηση 
της καθαριότητας των χώρων.

β) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων 
(187.000,00) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή με αμοιβή εργασία εργα−
σίμων ημερών, Κυριακών και εξαιρεσίμων, νυκτερινών 
ωρών εργασίμων και νυκτερινών ωρών Κυριακών και 
εξαιρεσίμων, του τακτικού προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε., 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για το 2012, ως 
ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΑΚΤΙΟΥ− ΜΑΛΓΑΡΩΝ)
Α. Υπερωριακή με αμοιβή εργασία εργασίμων ημε−

ρών: 
α) Για 27 υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών 

διοδίων, μέχρι 6.480 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 
27 υπάλληλοι x 12 μήνες x 20 ώρες/μήνα = 6.480 ώρες
β) Για 1 καθαρίστρια, μέχρι 240 ώρες συνολικά ετη−

σίως ήτοι:
1 υπάλληλος (YE) x 12 μήνες x 20 ώρες/μήνα = 240 ώρες
Β. Εργασία με αμοιβή προς συμπλήρωση της υποχρε−

ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας: 
α) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 18 

υπαλλήλους είσπραξης−διαχείρισης τελών διοδίων, μέ−
χρι 8.928 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 

18 υπάλληλοι x 62 ημέρες x 8 ώρες = 8.928 ώρες
β) Εργασία νυκτερινών ωρών των εργασίμων ημερών 

για 9 υπαλλήλους είσπραξης− διαχείρισης τελών διο−
δίων, μέχρι 21.960 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 

9 υπάλληλοι x 305 x 8 ώρες = 21.960 ώρες.
γ) Εργασία νυκτερινών ωρών των Κυριακών και εξαι−

ρεσίμων ημερών, για 9 υπαλλήλους είσπραξης−διαχείρι−
σης τελών διοδίων, μέχρι 4.464 ώρες συνολικά ετησίως 
ήτοι: 

9 υπάλληλοι x 62 ημέρες x 8 ώρες = 4.464 ώρες.
δ) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, για 1 

καθαρίστρια, μέχρι 248 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 
1 υπάλληλος (ΥΕ) x 31 ημέρες x 8 ώρες = 248 ώρες.
Γ. Υπερωριακή εργασία με αμοιβή καθ’ υπέρβαση της 

υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 18 

υπαλλήλους είσπραξης − διαχείρισης τελών διοδίων, 
μέχρι 2.232 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 

18 υπάλληλοι x 62 ημέρες x 2 ώρες = 2.232 ώρες.
β) Εργασία νυκτερινών ωρών των εργασίμων ημερών 

για 9 υπαλλήλους είσπραξης− διαχείρισης τελών διο−
δίων, μέχρι 5.490 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 

9 υπάλληλοι x 305 ημέρες x 2 ώρες = 5.490 ώρες.
γ) Εργασία νυκτερινών ωρών των Κυριακών και εξαι−

ρεσίμων ημερών, για 9 υπαλλήλους είσπραξης−διαχεί−
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ρισης τελών διοδίων, μέχρι 1.116 ώρες συνολικά ετησίως 
ήτοι:

9 υπάλληλοι x 62 ημέρες x 2 ώρες = 1.116 ώρες.
δ) Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών για 1 

καθαρίστρια, μέχρι 62 ώρες συνολικά ετησίως ήτοι: 
1 υπάλληλος (ΥΕ) x 31 ημέρες x 2 ώρες = 62 ώρες.
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ υπερωριακής απασχόλησης του τακτι−

κού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
των Σταθμών Διοδίων Ακτίου και Μαλγάρων, μέχρι 
51.220 ετησίως, με τη δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύ−
τερου αριθμού υπαλλήλων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση 
του αριθμού των ωρών.

Δ.α) Το άθροισμα των ωρών υπερωριακής απασχό−
λησης του προαναφερόμενου προσωπικού κατά μήνα, 
από κάθε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ώρες, για κάθε υπάλληλο.

β) Η καθ’ υπέρβαση εργασία των Κυριακών και εξαι−
ρεσίμων ημερών, καθώς και των νυκτερινών ωρών, δεν 
θα υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες το μήνα, για κάθε 
υπάλληλο.

Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή, 
ποσού εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων (187.000,00) ευρώ 
περίπου, θα καλυφθεί από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., 
όπου έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό 
έτους 2012 στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προ−
σωπικού της εν λόγω εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

   F 

 Αριθμ. Γ.Π. οικ. 16825 (6)
Μέτρα προστασίας από την ρύπανση της περιοχής 

του Ασωπού Ποταμού.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).
2. Του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλο−

ντος» (160/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) κοινή 

υπουργική απόφαση περί μέτρων, όρων και προϋποθέ−
σεων για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων και 
τις σχετικές εγκυκλίους της.

4. Τα υπ’ αριθμ. ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και Φ.811/07/ 
2226/7.3.08 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης με συνημμένη την Έκθεση ελέγχου μικτού 
κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης 
(ΣΕΔΔ) για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων δρα−
στηριοτήτων περιοχής Ασωπού ποταμού.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΓΥ2/34094/16.4.2008 έγγραφο που 
αφορά έκθεση ελέγχου του ΣΕΔΔ με εντολή ελέγχου 
ΓΕΔΔ/Φ.811/2007/9119/22.11.2007.

6. Την από 9.2.12 γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ για το θέμα σε 
εφαρμογή του άρθρ. 43 του Ν. 4025/2011

7. Τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 1014/10.10.2011 με−
λέτης, του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη−
μίου Αθηνών που αφορά στην υγεία των κατοίκων της 
περιοχής.

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθεί 
η υγεία του πληθυσμού, ιδίως όσον αφορά στα ύδατα 
για οικιακή χρήση.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από 
τις ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες, χωρίς άλλη καθυ−
στέρηση, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι που 
προκαλεί η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 
που περιέχουν χρώμιο από τις ρυπογόνες δραστηριότη−
τες στην περιοχή του Ασωπού, ώστε να προστατεύεται 
η δημόσια υγεία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως 
α. την ορθά δομημένη ροϊκή διαδικασία της παραγωγής 
τους, β. την ορθολογική εγκατάσταση και λειτουργία 
της μονάδας επεξεργασίας των εκάστοτε αποβλήτων 
τους, γ. την εξέταση της ενδεχόμενης δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης μέρους αυτών, δ. την ορθολογική 
τους διάθεση σε αρμοδίως αδειοδοτημένο αποδέκτη.

2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Υγειονομικής Μη−
χανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το ΚΕ−
ΕΛΠΝΟ δίνουν τις επιστημονικές κατευθύνσεις για την 
τήρηση των διατάξεων της παρ. 1.

3. Το ΣΕΥΥΠ με τη συμμετοχή παρατηρητών του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς και οι υγειονομικές υπηρεσίες των 
Δήμων και της Περιφέρειας, ξεχωριστά ή από κοινού 
(σε μικτά κλιμάκια) υποχρεούνται να διενεργούν ανά 
τακτικά χρονικά διαστήματα, ενδεικτικά ανά δύο ή τρεις 
μήνες, ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 
για τη διαπίστωση των προαναφερθέντων, και μπορούν 
να επιβάλουν τις κυρώσεις του άρθρου 2 της παρούσας 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα προαναφερθέντα 
στην παράγραφο 1 στις εταιρείες που αναφέρονται σε 
ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και Φ.811/07/2226/7.3.08 έγγρα−
φα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και 
συνημμένη την Έκθεση ελέγχου μικτού κλιμακίου Σώ−
ματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ) για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων δραστηριοτήτων πε−
ριοχής Ασωπού ποταμού που θέτουν σε διακινδύνευση 
τη δημόσια υγεία. Οι υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων 
και της Περιφέρειας υποχρεούνται να κοινοποιούν στις 
ΔιευθύνσειςΥγιεινής και Υγειονομικής Μηχανικής και Υγι−
εινής Περιβάλλοντος του ΥΥΚΑ και το ΣΕΥΥΠ τα αποτε−
λέσματα των ελέγχων τους για περαιτέρω αξιολόγηση, 
καθώς επίσης και τη δημιουργία βάσης δεδομένων για 
τη δυνατότητα οποιασδήποτε επαναξιολόγησης.

4. Το ΣΕΥΥΠ και το ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετέχουν στους 
ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια 
των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας για 
τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιο−
μηχανικών αποβλήτων (επεξεργασία, εξουδετέρωση, 
διάθεση σε αδειοδοτημένο αποδέκτη) που εμπεριέχουν 
εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι δι−
απιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την 
υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, η οποία 
θα επιφέρει τις κυρώσεις και τις ποινές του άρθρου 2 
της παρούσας.

5. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής και η Διεύθυνση 
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥΥΚΑ), καθώς και το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι υποχρεωμένες να 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10731

παρακολουθούν τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα (από 
φορείς όπως: WHO, CDC, ECDC, UNEP, EPA κ.ά.), να 
αξιολογούν τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο ελ−
ληνικό νομικό πλαίσιο καινά προτείνουν στον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θέσπιση των 
αυστηρότερων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων της τιμής 
του εξασθενούς χρωμίου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, 
προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του 
γενικού πληθυσμού.

6. Την ενεργή συμμετοχή των διευθύνσεων Δημόσι−
ας Υγιεινής και Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) καθώς και του ΚΕΕΛΠΝΟ, υπό τη 
μορφή που ορίζουν τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, 
με ρόλο συμβουλευτικό − εποπτικό και εάν αυτό κρι−
θεί σκόπιμο από τους αρμόδιους φορείς παρεμβατικό, 
στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποι−
ημένους φορείς, κατόπιν θέσπισης των αυστηρότερων 
κριτηρίων και κατόπιν διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί 
όταν διαπιστωθεί η συμμόρφωση των ρυπαντών στην 
κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συμμετοχή των διευθύνσεων Δημόσιας Υγιεινής 
και Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥΥΚΑ), καθώς και του ΚΕΕΛΠΝΟ στις υδρογεωλογικές 
μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανά−
θεσης (Περιφέρεια − Δήμοι − ΥΠ.Ε.Κ.Α − Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα − πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς), στα πλαί−
σια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διαπιστω−
θεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και 
ol επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία.

8. Σε περίπτωση μιας ευρύτερης ρύπανσης των υπό−
γειων υδροφορέων που ενδέχεται να διαπιστωθεί από 
τις προαναφερθείσες μελέτες, εάν κριθεί σκόπιμο από 
το ΚΕΕΛΠΝΟ, οι διευθύνσεις Δημόσιας Υγιεινής και 
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥΥΚΑ), καθώς και του ΚΕΕΛΠΝΟ θα συμμετάσχουν και 
στα μελλοντικά έργα που θα πραγματοποιηθούν για 
την αποκατάσταση αυτών.

9. Απονέμεται η αρμοδιότητα στο Κέντρο Υγείας στο 
Σχηματάριπου ήδη λειτουργεί για την επιδημιολογική 
επιτήρηση από πλευράς του ΥΥΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ 
για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων 
νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον 
πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργα−
σία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασίας υπό μορφή 
οιονεί Παρατηρητηρίου, θα διενεργεί αλλεργιολογικές, 
πνευμονολογικές, δερματολογικές και ογκολογικές εξε−
τάσεις στον πληθυσμό της περιοχής και όποιες άλλες 
κρίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

10. Το Κέντρο Υγείας στο Σχηματάρι για την επιτέλεση 
των πρόσθετων αρμοδιοτήτων της παρ. 9 της παρού−
σας θα στελεχωθεί άμεσα με εξειδικευμένο προσωπικό 
(ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολο−
γία−παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, 
ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό, καθώς επίσης και θα ενισχυθεί 
ο εξοπλισμός του με κάθε αναγκαίο για τους σκοπούς 
της παρούσας όργανο.

11. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥΥΚΑ) και το ΚΕΕΛΠΝΟ θα συμμετέχουν στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων τους στην εγκατάσταση και λει−
τουργία μόνιμου σταθμού μέτρησης επισφαλών για τη 
Δημόσια Υγεία αερίων ρύπων.

12. Η ΕΣΔΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ υπό την εποπτεία των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγιεινής, Υγειονομικής Μηχανι−
κής και Υγιεινής Περιβάλλοντος και Αγωγής Υγείας και 
Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των 
εργαζομένων για την καθημερινή τήρηση μέτρων ατο−
μικής υγιεινής και προστασίας για τους εργαζόμενους 
που υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν εκτεθεί σε εξασθενές 
χρώμιο και ιδίως σε ατομικούς κανόνες υγιεινής όπως η 
αλλαγή ρουχισμού, το επιμελές πλύσιμο του σώματος 
μετά από αφαίρεση των στολών εργασίας, καθώς και 
η τήρηση των κανόνων υγιεινής στην οικογένεια και 
ιδίως τα παιδιά.

Άρθρο 2:
Κυρώσεις

H μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω από τις εταιρεί−
ες που αναφέρονται σε ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και 
Φ.811/07/2226/7.3.08 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης και τη συνημμένη Έκθεση ελέγ−
χου μικτού κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας 
Διοίκησης (ΣΕΔΔ), καθώς και από όσους άλλους συμ−
βάλλουν στη ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος, έχει ως συνέπεια τις κυρώσεις που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 43 
Ν. 4025/2011.

Άρθρο 3.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F 
 Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 9752 (7)
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκή−

νωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Υπαλλήλων του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη 

του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/1998 τ.Α΄).

2. Του Ν. 749/1948 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών 
εστιών σιτίσεως παίδων» όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 200/1948 τ.Α΄).

3. Του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 28/1994 τ.Α΄).

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ.Α΄).

5. Του Ν. 2920/2001 (Φ.Ε.Κ. 131/2001 τ.Α΄).
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6. Της υπ’ αριθμ. 130342/25−11−2011 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» 
(Φ.Ε.Κ. 2741/2011 τ.Β΄).

β. Το γεγονός ότι η δαπάνη ύψους 200.000,00 € που 
προκαλείται από την λειτουργία της κατασκήνωσης 
των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις ύψους 200.000,00 € του Φ 220 ΚΑΕ 2343 του 
προϋπολογισμού του έτους 2012, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για το έτος 2012 η οργάνωση και η λειτουργία της 
κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, 
ανατίθεται στον «Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

Άρθρο 2

Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει με τη γενική ευθύνη 
του «Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» και θα τελεί υπό την άμεση επο−
πτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης. Τα θέματα λειτουργίας της ρυθμίζονται από 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 3

Η κατασκήνωση διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που συ−
γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τρία (3) μέλη 
που προτείνει το Δ.Σ. του «Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» και δύο (2) 
μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού που ορίζονται 
από τον Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρό−
εδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Οικονομικός Σύμβουλος.

Άρθρο 4

Η κατασκήνωση θα πλαισιωθεί με ανάλογο αριθμό 
Στελεχών και λοιπού Προσωπικού, το οποίο θα κατα−
νεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.

Το έργο της φύλαξης και της καθαριότητας της κα−
τασκήνωσης μπορεί να ανατίθεται, με την υπογραφή 
σχετικής σύμβασης, σε ειδικά συνεργεία παροχής υπη−
ρεσιών ασφάλειας ή καθαρισμού, τα οποία διαθέτουν 
σχετική άδεια λειτουργίας.

Στην κατασκήνωση θα φιλοξενηθούν υπάλληλοι του 
Υπουργείου με τις οικογένειές τους, συνταξιούχοι υπάλ−
ληλοι του Υπουργείου με τις οικογένειές τους, καθώς 
και υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουρ−
γείο με τις οικογένειές τους. Για τη φιλοξενία των κα−
τασκηνωτών θα καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της 
οποίας θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι, ο αριθμός και η επιλογή 
των κατασκηνωτών θα καθορισθούν με απόφαση του 
Δ.Σ. της κατασκήνωσης μέσα στα πλαίσια των πιστώ−
σεων που θα διατεθούν για την λειτουργία της.

Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την πα−
ρούσα απόφαση ή με Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας ρυθμίζεται με απόφαση του Δ. Σ. της κατασκή−
νωσης.

Άρθρο 5

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
υποχρεούται στη διενέργεια απολογιστικού ελέγχου της 
διαχείρισης της κατασκήνωσης, στη σύνταξη σχετικού 
πορίσματος και στην κοινοποίησή του στη Διεύθυνση 
Προστασίας Οικογένειας, εντός του πρώτου διμήνου 
του επόμενου έτους λειτουργίας της.

Άρθρο 6

Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των πα−
ραπάνω θα ασκείται από αρμόδια όργανα του Υπουρ−
γείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012
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