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(1)
Αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών
και υποψηφίων μηχανοδηγών.

Αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών
και υποψηφίων μηχανοδηγών. ............................................
Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά φοιτητών.
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών και
Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης «Η ΠΑΛ−
ΛΗΝΗ» και Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών
Θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής για τη με−
ταφορά του προσωπικού της. ............................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά
το έτος 2012, για το προσωπικό της Ομάδας Δι−
οίκησης Έργου του προγράμματος με τίτλο
«INNOVOIL−Implementation of an innovative protocol
for the valorisation of extravirgin olive oil» στο πλαί−
σιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−
Ιταλία 2007−2013. ............................................................................
Ακύρωση απόφασης ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας
του φαρμακευτικού προϊόντος CHINA−OEL, OIL.
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 000/ΑΔ
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.131940/41615/
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.129122/2524/
27.9.2012 απόφαση αρμοδιότητας Υπουργείου
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2711 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αιγαίου ..............................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 παράγραφος 12 του Ν. 3911/2011(ΦΕΚ
Α΄ 12) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»,
με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με
την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της 3.12.2007) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του
προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο
σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/ 22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Το Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−06−2012) και ΠΔ
86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−06−2012) με θέμα: «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 186/2007 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/
12.9.2007) «Τροποποίηση του π.δ. 293/1999 Οργανισμός
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ.
263/Α΄)».
ε) Τον ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ 163/Α΄/21/09/2010) «Ανάπτυξη
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
στ) Την υπ’ αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 (Φ.Ε.Κ 1999/Β΄/
15/09/2009) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστο−
ποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης»
ζ) Την υπ’ αριθμ. 113613 υπουργική απόφαση «Τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 Β/17−11−2005) κοινής
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υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
η) Την υπ’ αριθμ. 111384 (ΦΕΚ 616/Β/19.5.03) κοινή
υπουργική απόφαση «Σύστημα Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης Κ.Ε.Κ.»
θ) Την υπ’ αριθμ. 2011/765/ΕΚ απόφαση, της 22ας Νο−
εμβρίου 2011, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα
κριτήρια για την αναγνώριση των κέντρων κατάρτισης
που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μηχανοδηγών, τα
κριτήρια για την αναγνώριση των εξεταστών των οδηγών
των τρένων και τα κριτήρια για την οργάνωση των εξετά−
σεων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L314/36) και
ι) Την Σύσταση 2011/766/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου
2011, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί της διαδικασί−
ας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των
εξεταστών των μηχανοδηγών σύμφωνα με την οδηγία
2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (L314/41).
2) Το γεγονός ότι η λειτουργία του εκπαιδευτικού
κέντρου ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ),
διασφαλίζει τη συμμόρφωση του κέντρου προς τις ορι−
ζόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις
3) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ριση σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 3911/2011,
αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια και λειτουργική
του ικανότητα να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμ−
ματα που ανταποκρίνονται στα εκπαιδευτικά καθήκο−
ντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας
απόφασης.
2. Το εκπαιδευτικό κέντρο διαθέτει σύστημα διασφάλι−
σης ποιότητας ή ισοδύναμες διαδικασίες για τον έλεγχο
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση
των μηχανοδηγών και των υποψηφίων μηχανοδηγών,
που τίθενται από το Ν. 3911/2011.
3. Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου ένα εκπαιδευτικό
κέντρο παρέχει εκπαίδευση σε εργαζόμενους της επι−
χείρησης στην οποία ανήκει, καθώς και σε άλλους εκτός
επιχείρησης εργαζομένους, θα πρέπει η εκπαίδευση των
πρώτων να γίνεται ανεξάρτητα με τα συμφέροντα της
επιχείρησης στην οποία ανήκει το εκπαιδευτικό κέντρο
και να πληρούνται τα κριτήρια αμεροληψίας για όλους
τους συμμετέχοντες.
Άρθρο 4
Διευθυντικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η πιστοποίηση
του διευθυντικού, επιστημονικού και διοικητικού προ−
σωπικού ακολουθούν τις διατάξεις της παραγράφου
4.2 του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 9.16031/οικ3.2815 Κοινής
Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας, «Σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης», όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 5
Υποδομή

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κρι−
τηρίων βάσει των οποίων γίνεται η αναγνώριση των
εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία παρέχουν επαγγελ−
ματική εκπαίδευση σε μηχανοδηγούς και υποψηφίους
μηχανοδηγούς καθώς και η διαδικασία, οι προϋποθέσεις
αναγνώρισης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
για το σκοπό αυτό.

1. Πρόσθετα από τα κριτήρια πιστοποίησης της κτη−
ριακής υποδομής τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 4.4
της υπ’ αριθμ. 9.16031/οικ3.2815 υπουργικής απόφασης
«Σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης», όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά στην
παροχή πρακτικής εκπαίδευσης, για όποιο εκπαιδευτι−
κό καθήκον απαιτείται, διατίθενται, ξεχωριστά από τις
αίθουσες διδασκαλίας, χώροι οι οποίοι χαρακτηρίζο−
νται ως εργαστήρια πρακτικής εκπαίδευσης, τα οποία
ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού
καθήκοντος μπορεί να είναι είτε εργαστήρια με υπολο−
γιστές για την περίπτωση εκπαίδευσης με υπολογιστή,
είτε εργαστήρια τα οποία να διαθέτουν προσομοιωτή,
για την περίπτωση που το εκπαιδευτικό κέντρο διαθέτει
αυτή τη δυνατότητα εκπαίδευσης, είτε ο χώρος των
μηχανεργοστασίων διαχειριστή υποδομής ή σιδηρο−
δρομικής επιχείρησης, είτε το ίδιο το δίκτυο για την
εκπαίδευση των υποψηφίων επί της σιδηροδρομικής
υποδομής. Εάν ωστόσο, το εκπαιδευτικό κέντρο δεν
διαθέτει κάποια από τα εν λόγω εργαστήρια πρακτικής
εκπαίδευσης, μπορεί να προβεί σε συμφωνία με άλλο
εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση ή αναγνωρισμένο ή διαπιστευμένο
σύμφωνα με το άρθρο 20 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ ή
διαχειριστή υποδομής ή σιδηροδρομική επιχείρηση, που
θα αναλάβει να διαθέσει την υποδομή για την πρακτική
εκπαίδευση, οπότε και για την περίπτωση αυτή συντάσ−
σεται γραπτή συμφωνία, η οποία θα καθορίζει τους
όρους πρόσβασης και χρήσης αυτών των υποδομών. Σε
κάθε τέτοια περίπτωση αντίγραφο της γραπτής συμ−

Άρθρο 2
Ορισμός εκπαιδευτικού κέντρου – Εξειδίκευση.
Ως εκπαιδευτικό κέντρο νοείται η δομή η οποία έχει
λάβει πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (Κ.Ε.Κ), από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εφε−
ξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοποίησης
τα οποία ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 9.16031/οικ.3.2851
(ΦΕΚ 1999 Β΄ 15−09−2009) κοινή υπουργική απόφαση
όπως κάθε φορά ισχύει και επιπλέον πληροί τα οριζόμε−
να από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, κριτήρια.
Τα εκπαιδευτικά κέντρα της παρούσας, παρέχουν
αποκλειστικά εκπαίδευση σε μηχανοδηγούς και υπο−
ψηφίους μηχανοδηγούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Άρθρο 3
Κριτήρια αναγνώρισης εκπαιδευτικών κέντρων
1. Το εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο αιτείται αναγνώ−
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φωνίας κατατίθεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και γνωστοποιείται
στο Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων.
2. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη βιβλιοθήκης, η οποία
περιέχει επικαιροποιημένο όλο το τεχνικό υλικό που
αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο και στο επίπεδο
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 6
Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού
Το εκπαιδευτικό κέντρο, στο σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ή στις ισοδύναμες διαδικασίες που έχει:
(α) εξειδικεύει τα απαραίτητα προσόντα του εκπαι−
δευτικού του προσωπικού ώστε αυτό να προετοιμάζει,
οργανώνει και παρέχει εκπαίδευση για κάθε μάθημα του
εκπαιδευτικού προγράμματος που υποβάλλει, προκει−
μένου να πιστοποιηθεί για εκπαιδευτικό καθήκον του
άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, και
(β) περιγράφει τη διαδικασία με την οποία μεριμνά για
τη συνεχή κατάρτιση και επικαιροποίηση του επιπέδου
γνώσεων του εκπαιδευτικού του προσωπικού.
Οι εκπαιδευτές του είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613 υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 Β΄/
17−11−2005) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων», όπως εκάστοτε ισχύει.
Επιπρόσθετα, τα καθήκοντα πρακτικής εκπαίδευσης
πραγματοποιούνται από εν ενεργεία μηχανοδηγούς
με προϋπηρεσία στην μηχανοδήγηση, οι οποίοι είναι
κάτοχοι έγκυρης άδειας μηχανοδηγού και έγκυρου πι−
στοποιητικού σιδηροδρομικής υποδομής ή/και τροχαί−
ου υλικού για το οποίο εκπαιδεύουν τους υποψηφίους
μηχανοδηγούς και μηχανοδηγούς. Για την πρακτική εκ−
παίδευση σε αμαξοστοιχίες σε υπηρεσία, σε ό,τι αφορά
το πιστοποιητικό, αν ο εκπαιδευτής δεν κατέχει έγκυρο
πιστοποιητικό για τη συγκεκριμένη υποδομή ή το τρο−
χαίο υλικό, είναι υποχρεωτική η παρουσία εν ενεργεία
μηχανοδηγού, κατόχου του εν λόγου έγκυρου πιστο−
ποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4.2(ε) του Ν. 3911/2011
(ΦΕΚ 12/Α/2011).
Στην περίπτωση που εισαχθεί νέο τροχαίο υλικό ή
υποδομή, το οποίο είναι απαραίτητο να τεθεί σε γνώση
του μηχανοδηγού, μπορεί κατά παρέκκλιση των ανω−
τέρω, η πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων μηχα−
νοδηγών ή μηχανοδηγών να γίνεται από εν ενεργεία
μηχανοδηγούς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο συγκε−
κριμένο αντικείμενο και ορίζονται κατά περίπτωση από
τον Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ) ή τη Σιδηροδρομική
Επιχείρηση(ΣΕ). Σ’ αυτή την περίπτωση ο ΔΥ ή η ΣΕ,
είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν εκ των προτέρων,
εγγράφως, το Τμήμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων.
Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος αδειο−
δότησης και πιστοποίησης μηχανοδηγών, όπως προ−
βλέπεται στο άρθρο 30 παρ.2 γ του Ν. 3911/2011, ως
εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης μπορούν να επιλέ−
γονται εν ενεργεία μηχανοδηγοί που έχουν εγγραφθεί
στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ.
5 του Ν. 3911/2011, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκ−
παίδευση, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται στο σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας ή τις ισοδύναμες διαδικα−
σίες ποιότητας του εκπαιδευτικού κέντρου.
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Άρθρο 7
Εκπαιδευτικά Καθήκοντα
1. Στην αίτηση που υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πρέ−
πει να εξειδικεύονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα για
τα οποία το εκπαιδευτικό κέντρο ζητεί αναγνώριση. Η
αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω εκπαιδευτικά καθήκοντα:
α. Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 3911/2011.
β. Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν στο τροχαίο
υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του Ν. 3911/2011.
γ. Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν στις υπο−
δομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του Ν. 3911/2011.
δ. Γλωσσικές γνώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8
παράρτημα V του Ν. 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώ−
σεις, γλωσσική επάρκεια στη σιδηροδρομική επικοινωνία
και ορολογία, τις διαδικασίες ασφάλειας της ελληνικής
υποδομής).
2. Το εκπαιδευτικό κέντρο μπορεί να παρέχει και
προγράμματα επιμόρφωσης πέραν των εκπαιδευτικών
του καθηκόντων, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία
προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και από
τις απαιτήσεις του σιδηροδρομικού τομέα, ώστε να δι−
ασφαλίζεται η συνεχής επιμόρφωση των μηχανοδηγών.
Άρθρο 8
Οδηγός Σπουδών
Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει και υποβάλλει στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προς έγκριση, οδηγό σπουδών, ο οποίος πε−
ριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την εκπαιδευτική διαδικασία
που ακολουθείται για την απόκτηση άδειας μηχανοδη−
γού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3911/2011
και ειδικότερα:
(α) Τα προσόντα των εκπαιδευτών, για τη διδασκαλία
κάθε μαθήματος του προτεινόμενου προγράμματος του
εκπαιδευτικού κέντρου.
(β) Τη μεθοδολογία που προτίθεται να ακολουθήσει
προκειμένου να διασφαλιστεί το περιεχόμενο, η οργά−
νωση και η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμά−
των, με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες
γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και
III του άρθρου 30 του Ν. 3911/2011.
(γ) Τις διαδικασίες για την επικαιροποίηση των εκ−
παιδευτικών μεθόδων και του εξοπλισμού, συμπερι−
λαμβανομένων όλων των βοηθημάτων: βιβλιογραφία,
εκπαιδευτικών και τεχνικών εγχειριδίων, του λογισμι−
κού καθώς και των εγγράφων που παρέχονται από το
διαχειριστή της υποδομής και χρησιμοποιούνται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τους κανονισμούς δια−
χείρισης της κυκλοφορίας, σηματοδότησης ή του συ−
στήματος ασφαλείας.
(δ) Το κατάλληλο λογισμικό εκμάθησης για τα εκπαι−
δευτικά καθήκοντα για τα οποία αιτούνται αναγνώριση.
Ειδικότερα για την πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων
μηχανοδηγών και μηχανοδηγών σε κανονισμούς που
εφαρμόζονται σπάνια ή και σε καταστάσεις εκτάκτων
αναγκών, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκπαίδευση
σε πραγματικές συνθήκες, θεωρείται απαραίτητη η χρή−
ση λογισμικού, ενώ συνεκτιμάται η δυνατότητα χρήσης
προσομοιωτών για την περίπτωση αυτή.
(ε) Τις προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης επιτυχούς
παρακολούθησης των εκπαιδευομένων προκειμένου

45632

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αυτή να κατατεθεί στο Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων
για την συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία των
εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγού.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα Κατάρτισης
Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει και υποβάλλει
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προς έγκριση πρόγραμμα κατάρτισης,
το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την εκπαιδευ−
τική διαδικασία που ακολουθείται για την απόκτηση
πιστοποιητικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του
Ν. 3911/2011. Ειδικότερα:
(α) Τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών θε−
ωρητικής και πρακτικής άσκησης για τη διδασκαλία
κάθε μαθήματος του προτεινόμενου προγράμματος του
εκπαιδευτικού κέντρου.
(β) Τη μεθοδολογία που προτίθεται να ακολουθήσει
προκειμένου να διασφαλιστεί το περιεχόμενο, η οργά−
νωση και η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμά−
των, με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες
γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες και
πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων
II, IV και V του άρθρου 30 του Ν. 3911.
(γ) Τις διαδικασίες για την επικαιροποίηση των εκ−
παιδευτικών μεθόδων και του εξοπλισμού, συμπερι−
λαμβανομένων όλων των βοηθημάτων: βιβλιογραφία,
εκπαιδευτικών και τεχνικών εγχειριδίων, του λογισμι−
κού καθώς και των εγγράφων που παρέχονται από το
διαχειριστή της υποδομής και χρησιμοποιούνται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τους κανονισμούς δια−
χείρισης της κυκλοφορίας, σηματοδότησης ή του συ−
στήματος ασφαλείας.
(δ) Το κατάλληλο λογισμικό εκμάθησης για τα εκ−
παιδευτικά καθήκοντα για τα οποία αιτούνται πιστο−
ποίησης. Ειδικότερα για την πρακτική εξάσκηση των
υποψηφίων μηχανοδηγών και μηχανοδηγών σε κανονι−
σμούς που εφαρμόζονται σπάνια ή και σε καταστάσεις
εκτάκτων αναγκών, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η
εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες, θεωρείται απα−
ραίτητη η χρήση λογισμικού, ενώ συνεκτιμάται η δυνα−
τότητα χρήσης προσομοιωτών για την περίπτωση αυτή.
(ε) Τις προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης επιτυχούς
παρακολούθησης των εκπαιδευομένων η οποία οδηγεί
στην απόκτηση πιστοποιητικού υποδομής ή τροχαίου
υλικού.
Άρθρο 10
Τήρηση Μητρώων και υποχρέωση ενημέρωσης
Κάθε εκπαιδευτικό κέντρο υποχρεούται να τηρεί σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:
α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και των λοιπών
στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση της
αναγνώρισης, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Μητρώο εκπαιδευτικού προσωπικού ανά μάθημα.
γ) Μητρώο εκπαιδευομένων στο οποίο αναγράφονται
αναλυτικά τα στοιχεία κάθε υποψήφιου μηχανοδηγού
και μηχανοδηγού, κατά εκπαιδευτικό καθήκον, οι ημερο−
μηνίες έναρξης και περαίωσης των εκπαιδεύσεων του
δ) Βιβλίο καταγραφής πρακτικής άσκησης και πρακτι−
κής εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα,
για την πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται για την
απόκτηση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 23 του Ν. 3911/2011, καταγράφονται σε αυτό

το βιβλίο πληροφορίες για την ημερήσια εκπαίδευσή
του σε συγκεκριμένη υποδομή ή/και τροχαίο υλικό έως
τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου.
Όλα τα συναφή αρχεία φυλάσσονται για πέντε έτη
μετά την περαίωση κάθε εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν
να τεθούν στη διάθεση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και του Τμήματος
Ασφαλείας Σιδηροδρόμων όποτε αυτό ζητηθεί από το
εκπαιδευτικό κέντρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά – Διαδικασία
1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π είναι:
α) Η πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ή οι ισοδύναμες
διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3 της παρούσης
γ) ο οδηγός σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 8
της παρούσης, εάν το εκπαιδευτικό κέντρο αιτείται ανα−
γνώρισης για το εκπαιδευτικό καθήκον της περίπτωσης
(α), της παραγράφου (1) του άρθρου 7 της παρούσας.
δ) το πρόγραμμα κατάρτισης που προβλέπεται στο
άρθρο 9 της παρούσας, εάν το εκπαιδευτικό κέντρο
αιτείται αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό καθήκον των
περιπτώσεων (β), (γ), ή/και (δ) της παραγράφου (1) του
άρθρου 7 της παρούσας.
2. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναγνώρι−
ση εκπαιδευτικού κέντρου περιγράφεται στο άρθρο 6
της υπ’ αριθμ. 9.16031/οικ.3.2851 (ΦΕΚ1999 Β΄ 15−09−2009)
Κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Ειδικά για τα εκπαιδευτικά κέντρα η σύνθεση και η
συγκρότηση των κλιμακίου ελέγχου καθορίζονται κάθε
φορά με απόφαση του Δ.Σ, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 12
Χορήγηση Αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου και
έγκρισης οδηγού σπουδών ή/ και προγράμματος κα−
τάρτισης
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκδίδει το αντίστοιχο έντυπο το συντο−
μότερο δυνατό και το αργότερο εντός 2 μηνών από την
παραλαβή όλων των προβλεπομένων εγγράφων
Το έντυπο της αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου
θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
α) Το λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (επωνυμία και διεύ−
θυνση).
β) Όνομα και διεύθυνση του εκπαιδευτικού κέντρου.
γ) Τα εκπαιδευτικά καθήκοντα για τα οποία το εκπαι−
δευτικό κέντρο είναι πιστοποιημένο να παρέχει εκπαι−
δευτικά προγράμματα
δ) την διάρκεια ισχύος της αναγνώρισης.
Άρθρο 13
Ισχύς, τροποποίηση, ανανέωση της αναγνώρισης
1. Η αναγνώριση ισχύει, εφόσον εξακολουθούν να πλη−
ρούνται οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης των
εκπαιδευτικών κέντρων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο
Β της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 111384 (ΦΕΚ 616/Β/19.5.03) «Σύστημα Παρακο−
λούθησης και Αξιολόγησης Κ.Ε.Κ».
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2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π δύναται να εγκρίνει πρόσθετο οδηγό
σπουδών ή και πρόγραμμα κατάρτισης για πρόσθετα εκ−
παιδευτικά καθήκοντα για εκπαιδευτικό κέντρο, που έχει
ήδη αναγνωρισθεί. Εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι
όροι και προϋποθέσεις της υφιστάμενης αναγνώρισης
του, το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό κέντρο υποβάλλει,
τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο οποίος εκδίδει τροποποιημένη αναγνώ−
ριση, χωρίς να μεταβάλλεται η διάρκεια ισχύος του
αρχικού εντύπου.
3. Εκπαιδευτικό κέντρο που δεν πληροί πλέον τους
όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης που καθορίζο−
νται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης, για ένα ή
περισσότερα από τα εκπαιδευτικά καθηκόντα τα οποία
περιλαμβάνονται στο έντυπο της αναγνώρισης, διακό−
πτει άμεσα την παροχή των εν λόγω εκπαιδευτικών
καθηκόντων και ενημερώνει γραπτώς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο
οποίος ελέγχει τις δοθείσες πληροφορίες και εκδίδει
τροποποιημένη αναγνώριση, χωρίς να μεταβάλλεται η
διάρκεια ισχύος της αρχικής αναγνώρισης..
4. Η αναγνώριση ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους
ανανέωσης της πιστοποίησης που προβλέπονται στην
Κ.Υ.Α 111384 (ΦΕΚ 616/Β/19.5.03) «Σύστημα Παρακολού−
θησης και Αξιολόγησης Κ.Ε.Κ», όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 14
Μητρώο Εκπαιδευτικών Κέντρων
Κάθε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο λαμβάνει
έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος περι−
λαμβάνει τον κωδικό EL. Με τον αριθμό αυτό, το εκπαι−
δευτικό κέντρο εισάγεται στο εθνικό μητρώο το οποίο
διατηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 16 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθ. Φ.33/133043/ΙΒ
(2)
΄Εγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά φοιτητών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ.1 1 του άρθρου 1 του Ν. 2083/92,
όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3
του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) σε συνδυασμό με την παρ.
22o του άρθρου 80 και λδ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011
και του άρθρου 5 παρ.1 του Ν. 4076/2012.
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β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
γ) Τις διατάξεις της αριθμ.Υ48 απόφασης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 21 05/Β).
δ) Το ΠΔ. 11 3/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 1 94/Α).
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 185/2009 (Α−213) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, κλπ».
στ) Το έγγραφο με υπ’ αριθμ. 826/19−12−2011 του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου και το υπ’ αριθμ. 12/15−12−2011 Πρα−
κτικό της Συνεδρίασης της Συγκλήτου.
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 78.500 € (εβδομήντα
οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) που θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχο−
ρήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό.
η) την υπ’ αριθμ. 41 77/29.8.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ1469Β7Λ−
Τ6Κ) δέσμευση πίστωσης, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση
λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη με−
ταφορά φοιτητών στην διαδρομή Πλατεία Σαπφούς −
Πανεπιστήμιο (Λόφος) και αντίστροφα, οικ. έτους 2012.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μί−
σθωση ανέρχεται στο ποσό των 78.500 € (εβδομήντα
οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) και καλύπτεται
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΘΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 25850
(3)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών και Τε−
χνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης «Η ΠΑΛΛΗΝΗ»
και Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Κασ−
σάνδρας Νομού Χαλκιδικής για τη μεταφορά του
προσωπικού της.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 65, 111, 238, 280 και
283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα
Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/10 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235/
Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ.410/95 σε συν−
δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006
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«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/
Α΄/8−6−2006)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.1 και 2 του Ν. 4002/2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημο−
σίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση− Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομι−
κών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α΄/2011)
6. Την υπ’ αριθμ. 4486/2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί
σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών και
Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης «Η ΠΑΛΛΗΝΗ»
(ΦΕΚ 996/Β΄/9−8−2000) όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 4172/2001(ΦΕΚ 1004/Β΄/1−8−2001) και την υπ’
αριθμ. 11387/2004 (ΦΕΚ 470/Β΄/5−3−2004) όμοιες από τις
οποίες προκύπει, ότι στους σκοπούς της επιχείρησης
περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
κοινοχρήστων και λοιπών χώρων και η αποκομιδή των
αποριμμάτων.
7. Την υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας περί λύσης και
εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών
και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης «Η ΠΑΛ−
ΛΗΝΗ», κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 111 του
Ν. 3852/2010
8. Την υπ’ αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Κασσάνδρας περί μεταφοράς του
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών
και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης στο Δήμο,
σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.2 του Ν. 3852/2010, και
σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
για το έτος 2012 δαπάνη ύψους 2.200 ευρώ για μισθο−
δοσία και 800 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές η οποία
έχει προβλεφθεί στους Κ.Α. 25−6021 και Κ.Α.25−6052 αντί−
στοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας.
Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.300 ευρώ
για μισθοδοσία και 5.200 ευρώ για εργοδοτικές εισφο−
ρές και θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 3960/3959/21.4.2011 ερώτημά μας
προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το αριθμ. 21830/
20.6.2012 απατηντικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών με το οποίο διαβεβαιώνει ότι στη περίπτωση της
δημοτικής επιχείρησης κατασκευών και Τεχνικής Υποστή−
ριξης Δήμου Παλλήνης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 3852/2010, αποφασίζουμε:
Α) Τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνι−
κής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης» και με τον διακριτικό
τίτλο «Η ΠΑΛΛΗΝΗ».
Β) Τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης
ή παρεμφερούς ειδικότητας στο Δήμο Κασσάνδρας, για
τη μεταφορά των εργαζομένων της Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Κατασκευών και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου
Παλλήνης ως εξής:
• Μία (01) θέση ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
στην οποία θα μεταφερθεί ο Λεμονής Τριαντάφυλλος
του Αναστασίου

• Μία (01) θέση ΔΕ Υδραυλικών στην οποία θα μετα−
φερθεί ο Βαρδάκας Νικόλαος του Μιχαήλ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 55883/22244
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά το
έτος 2012, για το προσωπικό της Ομάδας Διοίκη−
σης Έργου του προγράμματος με τίτλο «INNOVOIL−
Implementation of an innovative protocol for the
valorisation of extravirgin olive oil» στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμά−
των εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 147/23−12−2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκαν με τις δια−
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ κλπ», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν, 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α) και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011
εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) −Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
7. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση ένταξης
στο ΠΔΕ 2012 των έργων» με ημερομηνία εκδόσεως
16/05/2012 (ΑΔΑ: Β49ΥΦ− ΨΗΟ)
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 41279/16639/ 27−7−2012 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί σύστασης Ομάδας
Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και υλοποίηση
του Προγράμματος με τίτλο «INNOVOIL−Implementation
of an innovative protocol for the valorisation of extravirgin
olive oil» στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευ−
ρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελ−
λάδα−Ιταλία 2007−2013.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35154/13753/28−06−2012 από−
φαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης ύψους 86.800,00€ με πίστωση έτους
40.557,00€ για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμμα−
τος της ΣΑΕΠ 3228, με Κ.Ε. 2012ΕΠ32280007.
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10. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και
πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους οι ανα−
φερόμενοι στην ομάδα διοίκησης έργου υπάλληλοι της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των
αυξημένων υποχρεώσεων (σύνταξη, μετάφραση κειμέ−
νων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμβάσεων,
σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονισμό και
οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος, κλπ.)
που προκύπτουν από τη διαχείριση του ως άνω έργου.
11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των €
1.920,00, που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις της
κατηγορίας δαπανών «STAFF− ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του έργου,
αποφασίζουμε
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται
στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος με
τίτλο «INNOVOIL−Implementation of an innovative protocol
for the valorisation of extravirgin olive oil» για το χρονικό
διάστημα έως 31−12−2012 για τους λόγους που αναφέ−
ρονται στο σκεπτικό της παρούσας, και
2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρωματικής υπε−
ρωριακής εργασίας πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στην
Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος με τίτλο
«INNOVOIL−Implementation of an innovative protocol for
the valorisation of extravirgin olive oil» στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013 για
το χρονικό διάστημα έως 31.12.2012, για μέχρι πέντε (5)
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής:
Μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα για
απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών.
Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει
με νεότερες αποφάσεις μας.
Το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών θα εξαρτηθεί
από το είδος των εποχικών, έκτακτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών και θα καθορίζεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 12 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
F
(5)
Ακύρωση απόφασης ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας
του φαρμακευτικού προϊόντος CHINA−OEL, OIL.
Με την αριθ. 72571/17−10−2012 απόφαση ΕΟΦ ανακαλεί−
ται η απόφαση ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας με αρ.
πρωτ. 20876/ 23−3−2012 του φαρμακευτικού προϊόντος
CHINA−OEL, OIL μορφή OIL.ORAL 100%, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1328/Β΄/23.04.2012, διότι το ανωτέρω
φαρμακευτικό προϊόν είχε συμπεριληφθεί εκ παραδρο−
μής στο συνημμένο πίνακα της αριθ. 0−41/31−1−2012 από−
φασης Δ.Σ. ΕΟΦ, που αφορούσε στην ανάκληση φαρ−
μακευτικών προϊόντων με τη διαδικασία Sunset Clause.
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Κατόπιν των ανωτέρω εξακολουθεί να ισχύει η άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος CHINA−OEL, OIL.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθ. Δ6Α 1144680 ΕΞ2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2828/
Β΄/19.10.2012, στη σελίδα 43611, στην περίληψη του θέ−
ματος, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
«Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»,
στο ορθό:
«Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(7)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.000/ΑΔ 585974/Σ.2079 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2856/Β΄/24.10.2012, στη σελίδα 44322, στην ονομασία του
φορέα και στους δύο πίνακες, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
«ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»,
στο ορθό:
«ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(8)
Στην αριθ. Φ.131940/41615/27.9.2012 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι−
ξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2859/Β΄/24.10.2012, στη σελίδα 44355, στον τίτλο
του υπογράφοντος οργάνου, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
«Η Γενική Γραμματέας»,
στο ορθό:
«Η Γενική Διευθύντρια».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(9)
Στην αριθ. Φ.129122/2524/27.9.2012 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστή−
ριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2859/Β΄/24.10.2012, σελ. 44355, στον τίτλο του
υπογράφοντος οργάνου, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «Η Γενική Γραμματέας»,
στο ορθό: «Η Γενική Διευθύντρια»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 2711 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2707/Β΄/5.10.2012, στη σελίδα 42278,
γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
7. ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
1
στο ορθό:
7. ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
3
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030111311120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

