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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20741 (1)
  Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουρ−

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατη−
γορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή−
των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209). 

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε από 
το ν. 3010/25.04.2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 91).

3. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο−
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Α− Τροποποιείται η υπ’ αριθ. 1958/13−1−2012 (Β΄ 21) 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ως ακολούθως:

1. Τροποποιούνται στην ομάδα 4 «Συστήματα Περιβαλ−
λοντικών Υποδομών», του Πίνακα του Παραρτήματος IV 
τα έργα και δραστηριότητες με α/α 11 και 16 σύμφωνα 
με τον Πίνακα 1 της παρούσας απόφασης.

2. Τροποποιείται στην ομάδα 6 «Τουριστικές εγκατα−
στάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού, και αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτή−
ματος VI το έργο με α/α 6 και προστίθεται έργο και 
δραστηριότητα με α/α 26 σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της 
παρούσας απόφασης.

3. Τροποποιείται στην ομάδα 7 «Πτηνοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις» του Πίνακα του Παραρτήματος VII η 
δραστηριότητα με α/α 10 σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της 
παρούσας απόφασης.

4. Τροποποιούνται στην ομάδα 9 «Βιομηχανικές δρα−
στηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» του Πίνακα 
του Παραρτήματος IX τα έργα και δραστηριότητες με 
α/α 101, 224, 225 και 226 και προστίθενται έργα και 
δραστηριότητες με α/α 227, 228 και 229 σύμφωνα με 
τον Πίνακα 4 της παρούσας απόφασης.

5. Τροποποιούνται στην ομάδα 10 «Ειδικά έργα και 
δραστηριότητες» του Πίνακα του Παραρτήματος Χ έργα 
και δραστηριότητες με α/α 1 και 7, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 5 της παρούσας απόφασης.

6. Τροποποιείται στην ομάδα 12 «Ειδικά έργα και δρα−
στηριότητες» του Πίνακα του Παραρτήματος XI της 
προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης το έργο με 
α/α 6 και προστίθεται έργο με α/α 17 ως στον Πίνακα 
6 της παρούσας απόφασης.

Β− Στο τέλος του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης προ−
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τα έργα και δραστηριότη−
τες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, 
όπως αυτή ισχύει, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περι−
βαλλοντικής αδειοδότηση και λήψης Πρότυπων Περιβαλ−
λοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011».

Γ− Οι πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της παρούσας απόφασης 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συνδημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 41710/ΙΑ (2)
Κάλυψη δαπανών από πόρους της Τεχνικής Βοήθει−

ας (Operating Grant) του ευρωπαϊκού προγράμμα−
τος «Δια Βίου Μάθηση».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−04−05).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ. 908/Η/7713/28−03−1981 (ΦΕΚ 168 τ.Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί συστά−
σεως, οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παι−
δείας, Διευθύνσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 17758/08−09−05 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/23−09−05).

3. Την αριθμ. 1720/2006/ΕΚ/15−11−2006 απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά 
βίου μάθησης.

4. Την αριθμ. Ε(2007)1807/26−04−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αντίστοιχες αρ−
μοδιότητες των Κρατών Μελών, της Επιτροπής και των 
Εθνικών Γραφείων στην υλοποίηση του προγράμματος 
διά βίου μάθησης (2007−2013).

5. Την αριθμ. 82023/ΙΑ/24−06−2008 (ΦΕΚ 1282, τ.Β΄/
02−07−2008) απόφαση με θέμα «Ορισμός Εθνικής Μονά−
δας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για 
τη Δια Βίου Μάθηση».

6. Το άρθρο 54, παράγραφος 6, του ν. 3966 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄/24−05−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

7. Το άρθρο 60 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24−05−2011)
σχετικά με την κατάργηση των άρθρων 2 έως και 7 του 
ν. 3577/2007 για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολο−
κληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση 
θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
άλλες διατάξεις.

8. Την ανάγκη μεταστέγασης των υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ. 
που λειτουργεί και ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση».

9. Την με αρ. πρωτ. 4872/09−04−2012 επιστολή του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με θέμα «Μεταστέγαση 
των Υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ.».

10. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Επιβεβαιώνουμε την αριθμ. 82023/ΙΑ/24−06−2008 (ΦΕΚ 
1282, τ.Β΄/02−07−2008) απόφαση με θέμα «Ορισμός Εθνικής 
Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
για τη Δια Βίου Μάθηση» και εγκρίνουμε ότι κατά τη με−
ταστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ. που λειτουργεί και 
ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του ευρωπαϊκού προ−
γράμματος «Δια Βίου Μάθηση» στο κτίριο του ΕΟΠΠΕΠ
(Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 41 − Ν. Ιωνία) 
η κάλυψη των κοινόχρηστων δαπανών (καθαριότητα, 
φύλαξη, ηλεκτροδότηση κ.λπ.), κατά το μέρος που αφο−
ρούν τις ανωτέρω υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται από 
το ποσό της Τεχνικής Βοήθειας (Operating Grant) για τη 
λειτουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου 
Μάθηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. Φ80000/οίκ. 7479/1557 (3)
Δημιουργία ειδικού κωδικού μεταφοράς πόρων από το 

Λογαριασμό Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγ−
γύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ − 
ETAM.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 

41 Α).
2. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145/2011, τ.Α΄).

3. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/2012, τ.Α΄), αποφασίζουμε:

1. Στον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του 
Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. (αρ. εγκυκλίου οίκ. 
2/47285/0094/02−08−2001 όπως ισχύει) εγγράφουμε τους 
παρακάτω νέους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξό−
δων (ΚΑΕ) ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 0213: «Επιχορήγηση στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για 
δαπάνες κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 0677: «Δαπάνες ΙΚΑ − ΕΤΑΜ κατ’ οίκον 
φροντίδας συνταξιούχων».

2. Οι πόροι θα μεταφέρονται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ με τη 
διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΑΚΑΓΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦIΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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    Αριθμ. 6064 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του 

προγράμματος δακοκτονίας της Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερεια−
κής Ενότητας Κορινθίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πρόγραμμα − 
Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 
226/Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μι−
σθολόγιο − Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Την υπ’ αριθμ. 3338/28−2−2012 απόφαση Περιφερει−
άρχη για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2012.

5. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται από 
1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ 775/Β/9−6−2005).

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−
λων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τις ανάγκες του προγράμματος δακο−
κτονίας έτους 2012, (διενέργεια διαγωνισμών, αναγκαιό−
τητα επεμβάσεων βάσει δεδομένων του δακοπληθυσμού 
και όχι προγραμματισμένων επεμβάσεων, αναγκαιότητα 
ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης των συνεργεί−
ων ψεκασμού καθώς και του εποχικού προσωπικού μισθο−
δοσία τομεαρχών και εργατοτεχνικού προσωπικού).

7. Την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας (εργα−
σία υπαίθρου, εποχιακή) που απαιτεί την παρουσία του 
προσωπικού χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τόσο κατά 
τις καθημερινές, όσο και κατά τις αργίες και εξαιρέσι−
μες, καθότι η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση, παρακολού−
θηση και δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού εξόδων του προγράμματος Δακοκτονίας 2012 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ύψους 11.000 
ευρώ για το διάστημα έως 31/12/2012 στον Ε.Φ. 2295 και 
συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0511 και 0512 για τους οποίους 
υπάρχει πίστωση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας για το παρακάτω προσωπικό ως ακο−
λούθως:

1. Για το Δ/ντή Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτονί−
ας, τον λογιστή Δακοκτονίας, το γραμματέα Δακοκτονί−
ας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή ως ακολούθως:

α) Δ/ντή δακοκτονίας ή ο αναπληρωτής του, ώρες 
συνολικά μέχρι 250 για απογευματινή εργασία.

β) Επόπτες δακοκτονίας και τους αναπληρωτές τους, 
για ώρες συνολικά μέχρι 1000 και για τους τέσσερις (4) 
συνολικά για απογευματινή εργασία. 

γ) Λογιστή δακοκτονίας ώρες συνολικά μέχρι 160 για 
απογευματινή εργασία.

δ) Γραμματέα δακοκτονίας ώρες συνολικά μέχρι 100 
για απογευματινή εργασία. 

ε) Τομεάρχες δακοκτονίας τρείς (3) για ώρες συνολικά 
μέχρι 360 για απογευματινή εργασία.

2. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Κορινθίας, 
θα καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 
και από ώρα 15ης ως 22ης. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας 
δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως. 

4. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Κορινθίας.

5. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2012 βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2012 και αφορούν τους Αυτοτελείς 
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα 
από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περ. Ενότητα Κορινθίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 26 Απριλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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