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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 84172/ΙΒ (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 

(ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθη−
κόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υπο−
διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄−98).

3. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 
1340/Β) «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμο−
διοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρε−
σιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονά−
δων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, όπως 
έχει και ισχύει με τις όμοιες αποφάσεις: (132947/Γ6 (ΦΕΚ 
1809 Β/4.12.2003), 353.1/1/4517/Δ1 (ΦΕΚ 64 Β/24.1.2003), 
33240/Γ6 (ΦΕΚ 470 Β/11.4.2005), Φ.353.1/3/102865/Δ1 
(ΦΕΚ 1461 Β/21.10.2005), Φ353.1/135/147696/Δ1 (ΦΕΚ Β 
2487/31.12.2007).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού., 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/δ1/8.10.2002 
απόφαση ως εξής:

Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος (10), το κεί−
μενο της οποίας έχει ως εξής:

«..10. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης, 
αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές 
των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους».

16331



16332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 32, το κείμενο 
της οποίας έχει ως εξής:

«...32. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία Εκπαίδευσης, 
αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές 
των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους».

Στο άρθρο 28 παρ. 2 το εδάφιο θ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«...θ. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής 
των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προ−
σωπικού της σχολικής μονάδας στο Γραφείο ή τη Δι−
εύθυνση Εκπαίδευσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ: Φ5α/6755/661 Δ¨3 (2)
Συμπλήρωση Τιμολογίου Αμοιβής φορτοεκφορτωτών 

Λιμένα Κω.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005),

β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα−
σίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1989),

γ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως 
έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του 
Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),

δ) του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009), και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 221/Α/5.11.09).

ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009),

στ) του άρθρου 37 του Ν. 3239/1955 και του άρθρου 
3 του Κ.Ν. 5167/1932).

2. Το αριθμ 04/22−12−2009 πρακτικό της Ε.Ρ.Φ.Λ Κω, το 
οποίο εστάλη με το αριθμ. 2416/3−3−2009 έγγραφο της 
Ε.Ρ.Φ. Λιμένα Κω.

3. Το αριθμ. 13398/55/29−3−2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

4. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε εν μέρει, την πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ 
Κω, όπως διατυπώθηκε στο αριθμ. 04/22−12−2009 πρακτι−
κό της και εγκρίνουμε την συμπλήρωση του Τιμολογίου 
Αμοιβής των φορτοεκφορτωτών Λιμένα Κω (κατηγορία 
Β΄ «ειδικά φορτία», αριθμ. (17) «οικοδομικά υλικά» με νέες 
κατηγορίες που αφορούν αντίστοιχα φορτοεκφορτώ−
σεις ως εξής:

Α) Αδρανή υλικά (άμμος θαλάσσης, μαρμαρόσκονη, 
χαλίκι, κ.τ.λ.) κατά τόνο 0,30 ευρώ.

Β) Γυψοσανίδες κατά τόνο 2,20 ευρώ.
Γ) Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) κατά κυβικό 1,30 

ευρώ.
Δ) Ίτονγκ και άλφα μπλοκ (πορομπετόν) κατά κυβικό 

2,20 ευρώ.
Ε) Τούβλα (0−1.000 kg) κατά παλέτα 1,60 ευρώ.
2. Το παραπάνω τιμολόγιο προσαυξάνεται με τις υπέρ 

τρίτων νόμιμες εργοδοτικές εισφορές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Φ5α/2389/297/Δ3:2010 (3)
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής 

των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, αχθοφόρων και 
σημειωτών Λιμένων έτους 2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005),

(β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα−
σίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1989),

(γ) τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν 
με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),

(δ) του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009), και του Π.Δ. 189 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 
221 /Α/5.11.09),

(ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009),

(στ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3239 /1955 και 
του άρθρου 3 του Κ.Ν. 5167/ 1932,

(ζ) του Ν. 2362/1995 (Α΄247).
2. Τις σχετικές προτάσεις των Ε.Ρ.Φ.Λ. όπως διατυπώ−

θηκαν στα σχετικά πρακτικά τους.
3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρο−

μική ισχύ.
4. Το αριθ. 14910/76/8−04−2010 έγγραφο του Υπουργεί−

ου Οικονομικών αναφορικά με την αναπροσαρμογή των 
Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών, κομιστών Τελωνείων, 
αχθοφόρων και σημειωτών Λιμένων για το έτος 2010.

5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή και την 
εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010.

6. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2010, την αναπροσαρμογή 
των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορ−
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τωτών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών Τελωνείων 
των λιμένων: Αλεξανδρουπόλεως, Ζακύνθου, Ηρακλείου, 
Ηγουμενίτσας, Θήρας, Καρλοβασίου Σάμου, Καρπάθου, 
Κατακόλου (λιμένα − ξηράς), Κυλλήνης, Κορίνθου, Καλα−
μάτας, Λάγος, Λαυρίου, Μύρινας Λήμνου, Μυτιλήνης, Ν. 
Μουδανιών, Πύλου−Γιάλοβας, Πάρου, Πατρών, Ραφήνας, 
Σητείας, Σταυρού Θεσσαλονίκης, Σύρου (λιμένα−ξη−
ράς), Τήνου, Χαλκίδας και Μ. Βαθέως και Χίου κατά 
ποσοστό 2%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 186924 (4)
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια−

τάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγο−
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλί−
ου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφω−
ση προς την Οδηγία 2010/34/ΕΕ της Επιτροπής της 
31ης Μαΐου 2010 όσον αφορά την επέκταση της χρή−
σης της δραστικής ουσίας penconazole».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984(Α΄ 70) και το άρθρο 65 
του Ν. 1892/90 (Α΄ 101).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. κστ’ του Ν. 721/77 (Α΄ 298), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2732/99 
(Α΄ 154).

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) και το γε−
γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

4. Το Π.Δ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρ−
φωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/97), 
όπως έχει συμπληρωθεί».

5. Την οδηγία 2010/34/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Μαΐ−
ου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 01/06/2010 σ. 
0073 − 0074) «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της 
χρήσης της δραστικής ουσίας penconazole».

6. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401 /Β΄/1.12.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ 
Καρχιμάκη».

7. Το άρθρο 1 παράγραφος 10, της κοινής απόφασης 
393155 (Β΄ 579) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης, Γεωργίας και Οικονομικών, ,αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/34/ΕΕ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του Παραρτή−

ματος Ι του Π.Δ. 115/97 τροποποιείται όσον αφορά την 
χρήση της δραστικής ουσίας penconazole, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 της παρούσας, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2010/34/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 
2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 01/06/2010 σ. 
0073 − 0074).
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Άρθρο 3
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/34/ΕΕ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την 1η Ιουλίου 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 23340/11304 (5)

Εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Τ.Α./30.5.97) «Διοίκηση, ορ−

γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» και 
ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.7.

2. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Τ.Α/22.10.98) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ΤΑ/2.5.2001) «Είσοδος και 
παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα.

4. Το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α/23−2−2007) «Ειδικές 
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοι−
πών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ειδικώτερα 
τα άρθρα 17 παρ. 6 και 18 παρ. 6.

5. Την ανάγκη που ανακύπτει μετά τη ψήφιση του Ν. 
3838/2010 διαχωρισμού των θεμάτων κτήσης της ελλη−
νικής ιθαγένειας από τα θέματα αδειών παραμονής αλ−
λοδαπών ήτοι το διαχωρισμό της ελληνικής ιθαγένειας 
από τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστά−
θηκε με το Π.Δ. 64/2002 (ΦΕΚ 52/τ.Α/19−3−2002) καθότι 
σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3838/2010 θα προτείνουμε 
την έκδοση Π.Δ. για δημιουργία Δ/νσης Ιθαγένειας Περι−
φέρειας Πελοποννήσου ώστε να υπάρχει απλούστευση 
διαδικασίας και καλλίτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκο−
μένων υπηρεσιών και ενδιαφερομένων αλλά και σωστή 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων ενεργειών.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την έκδοση 
της παρούσας απόφασης επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού αφού το αντικείμενο θα ανατεθεί σε 
ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους που υπηρετούν σε Δ/νσεις 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπου χρειασθεί θα 
ανατεθεί με παράλληλα καθήκοντα εφαρμόζοντας μ’ 
αυτό τον τρόπο και τα οικονομικά μέτρα για περιστολή 
δαπανών του δημοσίου τομέα.

7. Τη σύμφωνη γνώμη Δ/ντών και Τμηματαρχών αλλά 
και υπαλλήλων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου που διατυπώθηκε σε συνάντησηστις 15/6/2010 

περί διαχωρισμού θεμάτων ελληνικής ιθαγένειας από τη 
Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Α. Εξουσιοδοτούμε τον Δ/ντή Διοίκησης και τους Τμη−
ματάρχες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Με−
τανάστευσης Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας καθώς και την Τμηματάρχη Διοικητικού−
Οικονομικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. 
Κορινθίας και στους νόμιμους αναπληρωτές τους να 
υπογράφουν με «Εντολή Γενικού Γραμματέα»

1. τις προπαρασκευαστικές ενέργειες θεμάτων ελληνι−
κής ιθαγένειας, την κοινοποίηση εγκυκλίων και οδηγιών, 
τα διαβιβαστικά έγγραφα, την αλληλογραφία με άλλες 
υπηρεσίες και την ορκωμοσία.

2. Διατηρούμε για το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου θέματα που έχουν σχέση με την έκ−
δοση αποφάσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ή την 
ανάκλησή τους, τη συγκρότηση επιτροπών και γενικά 
θέματα που ταυτίζονται με υλοποίηση Κυβερνητικής 
πολιτικής.

3. Ο Δ/ντής Διοίκησης ορίζεται παράλληλα με τα κύρια 
καθήκοντά του ως υπεύθυνος της Κεντρικής Υπηρεσί−
ας Ιθαγένειας που εποπτεύει και τους λοιπούς Νομούς 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσ−
σηνίας.

Β. Μετά την έκδοση και δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης σε ΦΕΚ παύει να ισχύει η αριθμ. 4823/25.9.2002 
(ΦΕΚ 1499/τ.Β/29.11.2002) απόφασή μας με τις τροπο−
ποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν μεταγενέ−
στερα με τις 16040/13.1.2003 (ΦΕΚ 58/ τ.B/24.1.2003), 
6601/15.5.2003(ΦΕΚ 643/τ.Β/23.5.2003), 15507/7−11−2005 
(ΦΕΚ 1759/τ.Β/27−11−2003), 982/25−1−2005 (ΦΕΚ 143/τ.Β/7−
2−2005), 16008/10−10−2005 (ΦΕΚ 1471/τ.Β/25−10−2005), την 
αριθμ. Οικ. 19695/4389/22−4−2008 (ΦΕΚ 873/τ.Β/13−5−2008), 
την αριθ. 30657/16286/7−10−2009 όμοιες και 6806/3551/11−
3−2010 (ΦΕΚ 276/τ.Β/16−3−2010) όμοιες μόνο κατά το 
μέρος που αφορούν θέματα της ελληνικής ιθαγένειας 
καθώς και η 21348/10280/24−6−2010 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 12 Ιουλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 569/15 (6)
Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Επι−
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α΄),
β. το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−

σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως ισχύει,
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γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

δ. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 «Μέτρα για την εφαρ−
μογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονο−
μίας από τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

ε. το Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ−
ναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄),

στ. την Κοινή Απόφαση Αριθ. 2/70092/0022 των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Καθορισμός των αποδοχών και των πρό−
σθετων απολαβών του ειδικού επιστημονικού και του 
τακτικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 726/Β΄/2007) 
και ιδίως το άρθρο 5,

ζ. την ΑΠ 280/127/4−4−2003 Απόφαση της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ460/Β΄), 

η. τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010,

θ. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, προϋπολογιζόμε−
νου ύψους 300.000,00€ κατ’ ανώτατο όριο, βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2010, στον οποίο 
έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, και όχι τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό,

ι. την Εισήγηση αριθ. 20359/Φ.600/23−06−2010 της αρ−
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική 
εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 
(Σακκά), αποφασίζει:

1. Την κατανομή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέ−
σιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για 
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, ως εξής:

1.1 Για τριάντα εννέα (39) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ’ ανώτατο όριο δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες.

1.2 Για έντεκα (11) μέλη του Προσωπικού της Διεύ−
θυνσης Ταχυδρομείων, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες 
(800) ώρες.

1.3 Για εξήντα οκτώ (68) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Φάσματος, κατ’ ανώτατο όριο δέκα χιλιάδες 
πεντακόσιες (10.500) ώρες.

1.4 Για δέκα επτά (17) μέλη του Προσωπικού της Δι−
εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κατ’ 
ανώτατο όριο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες.

1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 

Δημοσίων Σχέσεων, κατ’ ανώτατο όριο πεντακόσιες 
(500) ώρες.

1.6 Για δέκα (10) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 
Νομικών Υπηρεσιών, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν πενήντα 
(150) ώρες.

 1.8 Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού του Γραφεί−
ου Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ’ ανώτατο όριο τριακόσιες 
(300) ώρες.

1.9 Για δύο (2) μέλη του Προσωπικού της Γραμματεί−
ας της Επιτροπής, κατ’ ανώτατο όριο τριακόσιες (300) 
ώρες.

2. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και 
ανεξάρτητων Τμημάτων θα βεβαιώνουν τις πραγματο−
ποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα ενός μηνός 
υπερωρίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα βρίσκονται 
εντός των ορίων του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 και 
δεν δύναται να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες 
μηνιαίως ανά υπάλληλο. Ειδικά οι υπάλληλοι της Διεύ−
θυνσης φάσματος δικαιούνται έως και δεκαέξι (16) ώρες 
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
τηρουμένου του ως άνω ορίου των συνολικά σαράντα 
(40) ωρών ανά υπάλληλο.

3. Για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων στις 
οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή για 
τους υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί 
σε οργανικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, νυ−
χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας θα γίνεται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.

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

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

  Στην υπ’ αριθ. Φ. 124421/88975/09/11−06−2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 914/23−06−2010 (τ.Β) διορθώνεται από το λανθα−
σμένο:

«ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΧΤΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ», στο 
ορθό: «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

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