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Αριθμ. 19108
(1)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη
«Εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ στις Περιφέρειες Ηπεί−
ρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτ. Ελλάδας»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Συμπράττοντα
Φορέα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (Φορέας Υλοποίησης της πράξης), με
κωδικό ΟΠΣ 304263 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(98 Α΄).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).
4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
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Β. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 9266/6−6−2011 1η τρο−
ποποίηση της με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 24881/30−11−2010
απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση
παιδιών ΡΟΜΑ στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων,
Θεσσαλίας και Δυτ. Ελλάδας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό ΟΠΣ 304263 και τα σχετικά
Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί
στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α΄).
Γ. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17725/21−10−2011 εισή−
γηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης
της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με
το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοι−
νότητας.
Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:
1. Στην πράξη «Εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ στις Πε−
ριφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτ.
Ελλάδας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, με συμπράττοντα Φορέα για το υποέργο
10 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχει ενταχθεί στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ
304263, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί
και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του
δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή
εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπο−
λογισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση
παιδιών ΡΟΜΑ στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων,
Θεσσαλίας και Δυτ. Ελλάδας» και κωδικό ΟΠΣ 304263
και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην
κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ.
2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση
έργου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως συμπράττοντα
φορέα του φορέα υλοποίησης της πράξης (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρό−
νο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης
πράξης, ήτοι μέχρι 31/12/2013.
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας στο πλαίσιο του υποέργου 10 της ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενης πράξης ορίζεται κατ’ ανώτα−
τον στους 60 (εξήντα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια

Μέσα, που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης,
του Συμπράττοντα Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
(118 Α΄).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. 19109
(2)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης−Ειδικού Λογαριασμού, με κω−
δικό ΟΠΣ 303141 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(98 Α΄).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).
4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Β. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 1675/4−2−2011 Απόφαση
Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτο−
βάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
στη Διασπορά» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση», με κωδικό ΟΠΣ 303141 και τo σχετικό Εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο, που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013» (26 Α΄).
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Γ. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17340/17−10−2011 εισήγη−
ση του Πανεπιστημίου Κρήτης−Ειδικού Λογαριασμού.
Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδια−
σμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:
1. Στην πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευ−
τεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»
του Πανεπιστημίου Κρήτης−Ειδικού Λογαριασμού, που
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση» με κωδικό ΟΠΣ 303141, δύνανται να παρέχουν
υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που
εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυ−
τός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Ελληνόγλωσση
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαί−
δευση στη Διασπορά» και κωδικό ΟΠΣ 303141 και δεν
δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση
έργου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης−Ειδικό Λογαριασμό
ως φορέα υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρό−
νο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης
πράξης, ήτοι μέχρι 31/12/2013.
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον
στους 35 (τριάντα πέντε), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια
Μέσα, που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης
και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Aριθμ. 19110
(3)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις
«Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης Φιλαναγνωσίας των
Μαθητών» στους Άξονες προτεραιότητας 1, 2, 3, του
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, με κωδικούς ΟΠΣ 346783,
346784, 346785 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(98 Α΄).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).
4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Β. Τις με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποφάσεις 9529/9.6.2011,
9530/9−6−2011, 9531/9−6−2011 1ης τροποποίησης των
με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 7091/11−5−2011, 7092/11−5−2011,
7093/11−5−2011 αποφάσεων Ένταξης των πράξεων με
τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης Φιλαναγνωσίας
των Μαθητών» στους Άξονες προτεραιότητας 1,2,3 στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικούς
ΟΠΣ 346783, 346784, 346785 και τα σχετικά Εγκεκριμένα
Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013» (26 Α΄).
Γ. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17735/21−10−2011 εισή−
γηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Στις πράξεις «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης Φι−
λαναγνωσίας των Μαθητών» στους Άξονες προτεραι−
ότητας 1, 2, 3 του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, που έχoυν
ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
με κωδικούς 346783, 346784, 346785, δύνανται να παρέ−
χουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι,
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις
Ενίσχυσης Φιλαναγνωσίας των Μαθητών» στους Άξονες
προτεραιότητας 1, 2, 3 με κωδικούς ΟΠΣ 346783, 346784,
346785 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται
στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση έργου
με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ως φορέα υλοποίησης των
πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της οποίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης των ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι μέχρι 30/6/2014.
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζεται κατ’ ανώτατον
στους 60 (εξήντα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα,
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. 19111
(4)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού,
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευ−
τικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Αξι−
ολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μο−
νάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» του Κέντρου
Εκπαιδευτικής Έρευνας, με κωδικό ΟΠΣ 295381 του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−

ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(98 Α΄).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).
4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010
(1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Β. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 10650/14−7−2010 από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας–Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», με κωδικό ΟΠΣ 295381 και τα σχετικά Εγκεκρι−
μένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστο−
σελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο
7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄).
Γ. Την με αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17681/21−10−2011 εισήγη−
ση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης
της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με
το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοι−
νότητας.
Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:
1. Στην πράξη «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»
του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, που έχει εντα−
χθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με
κωδικό ΟΠΣ 295381, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται
σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247
Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή
επιστημονικού έργου.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικα−
σία Αυτοαξιολόγησης» και κωδικό ΟΠΣ 295381 και δε
δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση
έργου με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ως φορέα
υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλο−
ποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
ήτοι μέχρι 31/12/2012
4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται στο εγκεκριμένο από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέ−
διο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, που τηρείται στο
αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. 2121/26/2011
(5)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ.
190 «Καθορισμός αγκυροβολίας στην θαλάσσια περι−
οχή Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά Ν. Σαλαμίνας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ
261 Α΄), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού» (ΦΕΚ 40 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ 213 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. (β),
περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214
Α΄) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του
Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 2 (στ) και 3 του
Ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγρ. 6(β) του Π.Δ.
67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ Α΄ 149).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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7. Τον αριθμ. 190 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Πειραιά, ο
οποίος υπεβλήθη με την αριθμ. πρωτ. 2111.2/01/11/05.8.2011
αναφορά της Λιμενικής Αρχής, με τις διατάξεις του
οποίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εύρυθμη
λειτουργία του λιμένα Πειραιά.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα
Πειραιά με αριθμ. 190
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 190
«Καθορισμός αγκυροβολίας στην θαλάσσια περιοχή
Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά ν. Σαλαμίνας»
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ
261 Α΄), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού» (ΦΕΚ 40 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας
των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α΄) οι οποίες δια−
τηρηθήκαν με τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 «Σύσταση
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ακτοφυλακής
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 35 Α΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ 213 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ.
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010
(ΦΕΚ 214 Α΄) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 2 (στ) και 3
του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 35).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγρ. 6(β) του Π.Δ.
67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ Α΄ 149).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
8.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό
Κανονισμό Λιμένα:
Άρθρο 1
ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες,
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Πειραιά και των υφι−
σταμένων της Αρχών, όπως αυτή καθορίζεται από τις
κείμενες διατάξεις.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2

Άρθρο 6

ΟΡΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

Επιτρέπεται η αγκυροβολία των πλοίων στην θαλάσ−
σια περιοχή Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά ν. Σαλαμίνας
που περικλείεται μεταξύ των στιγμάτων:
Α) φ 37ο 57΄30΄΄Β
Β) φ 37ο 57΄ 30΄΄ Β
λ 023ο 22΄ Α
λ 023ο 23΄ Α
Γ) φ 37ο 57΄ Β
Δ) φ 37ο 57΄ Β
λ 023ο 23΄ Α
λ 023ο 22΄ Α

Ο αριθμός των πλοίων, που μπορούν να αγκυροβο−
λούν ταυτόχρονα στο αγκυροβόλιο Κόλπου Μεγάρων
– Δυτικά Ν. Σαλαμίνας, δεν δύναται να υπερβαίνει τα
τρία (03).

Άρθρο 3
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
Στη θαλάσσια περιοχή αγκυροβολίας Κόλπου Μεγά−
ρων – Δυτικά Ν. Σαλαμίνας, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 του παρόντος, αγκυροβολούν:
α) Δ/Ξ – πετρελαιοφόρα πλοία, τα οποία πρόκειται
να διενεργήσουν φορτοεκφόρτωση εμπορεύματος στις
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Πάχης,
β) Δ/Ξ – υγραεριοφόρα πλοία, τα οποία πρόκειται να
φορτοεκφορτώσουν φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις
ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα,
γ) Πλοία των ανωτέρω (α) και (β) κατηγοριών, τα οποία
χρήζουν αλλαγής πληρώματος, παραλαβής τροφοεφο−
δίων, πόσιμου νερού, επιθεώρησης και εφοδιασμού με
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ή ανανέωση αυτών.
δ) Έμφορτα Δ/Ξ – Φ/Γ πλοία, με προορισμό εγκαταστά−
σεις που βρίσκονται στον κόλπο Ελευσίνας προκειμένου
να μεταφορτώσουν, κατ’ εξαίρεση, μέρος του φορτίου
τους, προς επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου βυθί−
σματος (10,9 μέτρα) διάπλου από το δίαυλο ναυστάθμου
Σαλαμίνας και για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Ο χρόνος παραμονής για τα πλοία των περιπτώσεων
(α), (β), και (γ) του άρθρου 3 του παρόντος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις τρεις (03) ημέρες από την αγκυροβολία
του πλοίου. Με έγκριση της Λιμενικής Αρχής, σε εξαι−
ρετικές περιπτώσεις, όταν τεκμηριωμένα δεν επαρκεί ο
χρόνος για τη διενέργεια των εργασιών, για τις οποίες
είχε ζητηθεί η αγκυροβολία, ο παραπάνω χρόνος πα−
ραμονής δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (02) ημέρες,
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων στο Κεντρικό
Λιμεναρχείο Πειραιά / Διοίκηση Λιμενικής Αστυνομίας/
Γραφείο Γενικής Αστυνομίας(ΚΛΠ/ΔΛΑ/ΓΓΑ).
Άρθρο 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο ναυτικός πράκτορας, ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση
στο ΚΛΠ/ ΔΛΑ/ΓΓΑ, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
ώρες πριν την προσέγγιση του πλοίου στο αγκυρο−
βόλιο Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά Ν. Σαλαμίνας, στην
οποία περιγράφει την αιτία κατάπλου. Η άδεια η οποία
χορηγείται είναι εγγραφή και κοινοποιείται στον ενδι−
αφερόμενο, στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά και τη Λιμενική Αρχή Ελευσίνας.

Άρθρο 7
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
1. Η αγκυροβολία πλοίων στο αγκυροβόλιο Κόλπου
Μεγάρων – Δυτικά Ν. Σαλαμίνας πραγματοποιείται από
τους Πλοιάρχους αυτών, σύμφωνα με τους κανόνες της
ναυτικής τέχνης, τις διατάξεις του ΔΚΑΣ και τις οδηγίες
του πλοηγού, όπου απαιτείται.
2. Ο Πλοίαρχος του πλοίου που αγκυροβολεί στο
αγκυροβόλιο Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά ν. Σαλαμίνας ή
ο ναυτικός πράκτορας ή ο εφοπλιστής ή ο πλοιοκτήτης
αυτού, μεριμνά και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, έτσι
ώστε το πλοίο του να διατηρεί ικανότητα και κατάστα−
ση άμεσης ετοιμότητας για πλου, καθ’ όλη τη διάρκεια
της παραμονής του στο αγκυροβόλιο.
Άρθρο 8
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Όλα τα πλοία, που εισέρχονται ή εξέρχονται από το
αγκυροβόλιο Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά ν. Σαλαμίνας,
οφείλουν να πλέουν με ταχύτητα ελαττωμένη, όσο οι
καιρικές συνθήκες και οι ελικτικές ικανότητες του πλοί−
ου το επιτρέπουν, κατά την κρίση του Πλοιάρχου. Η
ταχύτητα αυτή, που πρακτικά παρουσιάζει μικρές δια−
φορές για κάθε πλοίο και περίπτωση, θα καταβάλλεται
προσπάθεια να μην υπερβαίνει τη συνήθη ταχύτητα
ασφαλούς διάπλου και χειρισμών, που δε δημιουργεί
προβλήματα στα παραβεβλημένα πλοία και την ομαλή
λειτουργία του αγκυροβολίου. Η ταχύτητα των πέντε
(05) κόμβων αποτελεί πρακτική και ασφαλή ενδεικτική
ταχύτητα, προς την οποία πρέπει να επιδιώκεται η συμ−
μόρφωση, υπό ομαλές συνθήκες.
Άρθρο 9
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Η διέλευση από το αγκυροβόλιο θα επιτρέπεται
μόνο σε πλοία ολικού μήκους μικρότερου των 100 μέ−
τρων. Η κίνηση των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, και
γενικότερα πλωτών μέσων διέπεται από τις διατάξεις
της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς
Αποφυγή Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972» (ΔΚΑΣ ’72),
όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, και γίνεται
με τη δέουσα προσοχή και ταχύτητα και σύμφωνα με
τη ναυτική τέχνη και εμπειρία.
2. Για λόγους προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος,
απαγορεύονται στο αγκυροβόλιο Κόλπου Μεγάρων
– Δυτικά ν. Σαλαμίνας:
α) οι εργασίες μεταφόρτωσης φορτίου και μετάγγισης
πετρελαιοειδών (πλην αυτών που αναφέρονται στην
παράγρ. δ του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού),
β) η πετρέλευση των πλοίων,
γ) οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στα αγκυ−
ροβολημένα πλοία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Όλα τα πλοία που προορίζονται για αγκυροβολία
θα πρέπει:
α) να είναι εφοδιασμένα και να έχουν σε ισχύ όλα
τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις,
β) να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί διάθεσης κατα−
λοίπων και στερεών απορριμμάτων,
γ) να είναι επανδρωμένα με την προβλεπόμενη για
την κατηγορία τους σύνθεση, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 10
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία εντός της περιοχής
του αγκυροβολίου Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά Ν. Σα−
λαμίνας.
2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του αγκυροβολίου
Κόλπου Μεγάρων – Δυτικά Ν. Σαλαμίνας για παροπλι−
σμό ή αργία.
Άρθρο 11
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Άρθρο 12
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, του
οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα,
ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες που
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται
και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ
261 Α΄), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με
το Π.Δ. 193/2001 (ΦΕΚ 156 Α΄) όπως συμπληρώθηκε από
το ΠΔ 105/07 (ΦΕΚ 131 Α).
Πειραιάς, 5 Αυγούστου 2011
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει δέκα (10)
ημέρες μετά από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2011
Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρό−
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ντος Κανονισμού είναι οι Πλοίαρχοι και οι Κυβερνήτες
των πλοίων και πλωτών μέσων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
F
2) του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ 179/2007 (ΦΕΚ
Αριθμ. 3009
(6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 217 Α΄) «Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικού και αντικατά−
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του φορέα ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟ− σταση των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού στο Λι−
ΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ− μενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας», διαπιστώνουμε:
θρου 33 του Ν. 4024/2011.
Την αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
θέσης μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται από τον
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
οικείο οργανισμό του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσση−
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ νίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται, κατά κατηγορία
226 Α΄) και
και κλάδο, ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΦΟΡΕΑΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κενές που εξαιρούνται
από την κατάργηση, κατ’
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προβλεπόμενες
Καταργούμενες
εφαρμογή των περ. α ή/και
Καλυμμένες
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οργανικές θέσεις
Κενές (Β)
κενές
β της παρ. 1 α του άρ. 33
(Α)
ΔΗΜΟΣΙΟΥΔΙΚΑΙΟΥ
(Α + Β)
[Β μείον (Γ + Δ)]
του ν. 4024/2011
περ. α (Γ)
περ. β (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος Διοικητικών−
4
3
1
1
Γραμματέων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος
ΣΥΝΟΛΟ
4
3
1
1
Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 11 Νοεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 22846
(7)
Τροποποίηση της με αριθμ. 5837/03.03.2011 απόφασης
του Προέδρου του TEE «Σύσταση προσωποπαγών θέ−
σεων και κατάταξη σ’ αυτές υπαλλήλων του TEE».
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 27.11/14.12/1926 Προεδρικού
Διατάγματος «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσε−
ως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ
430 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 1486/1984 «Τρο−
ποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας» (ΦΕΚ 161 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός του Τε−
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)» (ΦΕΚ 262 Α), από
τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στο ΤΕΕ κενές
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή
των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 274 Α).
4. Τη με αριθμό 624/2007, απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών),
σύμφωνα με την οποία οι αναφερόμενοι σ’αυτή συνδέ−
ονται με το ΤΕΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και η οποία κατέστη αμετάκλητη.
5. Το με αριθμό 5675/2010, πιστοποιητικό του Γραμμα−
τέα του Πρωτοδικείου Αθηνών−Τμήμα Πολιτικών Ενδίκων
Μέσων, από το οποίο προκύπτει το αμετάκλητο της ως
άνω δικαστικής απόφασης.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/
οικ.22370/21−10−2010, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά με την υποχρέωση εκτέλεσης των δικαστικών
αποφάσεων από τη Δημόσια Διοίκηση.
7. Τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 και 4 του Ν.
3801/2009 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης» (ΦΕΚ 163Α).
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β. 25/12/οικ.
14491/23−06−2010, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά με την «Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κα−
τάταξης προσωπικού ΙΔΑΧ σε κενές οργανικές θέσεις
και σύσταση προσωποπαγών θέσεων» δυνάμει του Ν.
3801/2009.
9. Τη με αριθμό Α2/Σ5/07.02.2011 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

10. Τη με αριθ. Α2/Σ24/19.07.2011 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα «Τροποποίηση της με
αριθ. Α2/Σ5/07.02.2011 απόφασης της Διοικούσας Επι−
τροπής του ΤΕΕ «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων και
κατάταξη σ’αυτές υπαλλήλων του ΤΕΕ».
11. Τη με αριθ. 5837/03.03.2011 (ΑΔΑ: 4Α1Ψ46Ψ842−Ε)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ «Σύσταση προσωπο−
παγών θέσεων και κατάταξη σ’αυτές υπαλλήλων του
ΤΕΕ».
12. Το ΦΕΚ 432/Β΄/17.03.2011 όπου δημοσιεύθηκε η με
αριθ. 5837/03.03.2011 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ
«Σύσταση προσωποπαγών θέσεων και κατάταξη σ’αυτές
υπαλλήλων του ΤΕΕ», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 5837/03.03.2011 απόφα−
ση του Προέδρου του TEE «Σύσταση προσωποπαγών
θέσεων και κατάταξη σ’αυτές υπαλλήλων του TEE» ως
εξής:
α/α Εκπαιδευτική
Κλάδος/Ειδικότητα
Αριθμός
Βαθμίδα
Θέσεων
1.
ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού
11
2.
ΠΕ
Μηχανικών
5
3.
ΠΕ
Πληροφορικής
1
4.
ΤΕ
Διοικητικού − Λογιστικού
3
5.
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων
13
6.
ΔΕ
Τεχνικός
1
7.
ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ
1
8.
ΥΕ
Επιμελητών
1
2. Κατατάσσονται στις ανωτέρω συνιστώμενες προσω−
ποπαγείς θέσεις οι υπηρετούντες στο TEE (ΝΠΔΔ) εκτός
οργανικών θέσεων κατόπιν της, με αριθμό 624/2007,
αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

.......................................................................................

9.

ΔΑΓΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ Επιμελητών

.......................................................................................

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ.
5837/03.03.2011 απόφαση του Προέδρου του TEE.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027261811110008*

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

