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2. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση δια−
τάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
4. Την από 6−12−2010 (αρ. πρωτ. 16027/6/12/2010) πρόταση
του ΕΚΔΔΑ σχετικά με τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
άσκησης των αρμοδιοτήτων των Αυτοτελών Τμημάτων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της συνεργασίας τους
με το ΕΚΔΔΑ, καθώς και της αξιοποίησης της υλικοτεχνι−
κής υποδομής των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ.
5. Την με αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β’/18−01−2010) Κοινή Από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γε−
ωργίου Ντόλιου».
7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπά−
νη στον Κρατικό Προϋ πολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημά−
των Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (του
άρθρου 280 παρ. VIII 2 στ, του ν. 3852/2010), τον τρόπο
συνεργασίας τους με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και θέματα
που αφορούν στην αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υπο−
δομής των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων
Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων
7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/64/οικ. 727
(1)
Ρύθμιση Θεμάτων Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 (παρ. VIII 2 στ)
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
πρόγραμμα Καλλικράτης».

1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της αποστολής του, σύμ−
φωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό του και με
σκοπό την επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, συνεργάζεται με τα Αυτοτελή Τμήματα Εκ−
παίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Τα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων, τα οποία έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 280 παρ. VIII 2α του
Ν. 3852/2010, έχουν ως αποστολή την υποστήριξη της
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού
στην εδαφική τους περιφέρεια, στο πλαίσιο των σχε−
τικών αρμοδιοτήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Για την εκπλήρωση
της αποστολής τους συνεργάζονται με τις αρμόδιες
οργανικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ανίχνευση
εκπαιδευτικών αναγκών, τον προγραμματισμό, την αξι−
ολόγηση και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναπτύσσει και
υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην εδαφική τους περιφέρεια,
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καθώς και για την ενημέρωση και πληροφόρηση των
φορέων του δημοσίου σχετικά με την υλοποίηση των
προγραμμάτων αυτών.
3. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής τους, τα Αυ−
τοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Δι−
οικήσεων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη διενέργεια ανίχνευσης εκπαιδευτι−
κών αναγκών στους δημόσιους φορείς της εδαφικής τους
περιφέρειας, καθώς και τη διαμόρφωση των αναγκαίων
σχεδίων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποδεικνύει.
Η συνεργασία μπορεί να συνίσταται είτε στην αυτο−
πρόσωπη παρουσία του επιστημονικού προσωπικού του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τη διενέργεια της ανίχνευσης είτε στην
υπόδειξη της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην παροχή
της απαιτούμενης συνδρομής για την υλοποίηση της.
β) Δημοσιοποιούν τις δραστηριότητες και ενημερώνουν
τους φορείς της εδαφικής τους περιφέρειας σχετικά με
την πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, τον
προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων καθώς
και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμετοχής
στα επιμορφωτικά προγράμματα.
γ) Διατυπώνουν προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη
επιμορφωτικών δράσεων στην εδαφική τους περιφέ−
ρεια.
δ) Υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον προγραμ−
ματισμό των επιμορφωτικών δράσεων που πρόκειται να
υλοποιηθούν στην εδαφική τους περιφέρεια.
ε) Προτείνουν εκπαιδευτικό προσωπικό από την εδα−
φική τους περιφέρεια, στις περιπτώσεις που ζητείται
από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
στ) Δύναται να υποστηρίζουν οργανωτικά και επικοινω−
νιακά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καταρτίζουν περιοδικές εκθέσεις σε σχέση
με τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των επιμορ−
φωτικών δράσεων.
Η δαπάνη σχετικής μετακίνησης καθώς και διαμονής
των υπάλληλων του Αυτοτελούς Τμήματος στον τόπο
διεξαγωγής του προγράμματος, βαρύνει τον προϋπολο−
γισμό του προγράμματος.
ζ) Υποστηρίζουν την αξιολόγηση των υλοποιούμενων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τη μεθοδο−
λογία που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποδεικνύει.
η) Υποστηρίζουν τις αναγκαίες ενέργειες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
για την αποτίμηση των επιδράσεων της επιμόρφωσης
στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φο−
ρέων που εδρεύουν στην εδαφική περιφέρεια των Αυ−
τοτελών Τμημάτων.
θ) Συντάσσουν περιοδικές αναφορές, σε σχέση με τα
αποτελέσματα των επιμορφωτικών δράσεων.
ι) Έχουν την ευθύνη δημιουργίας, τήρησης και επικαι−
ροποίησης αρχείου με τους φορείς της δημόσιας διοί−
κησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της εδαφικής τους
περιφέρειας.
ια) Δύνανται να συνεργάζονται με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου που εκτελείται στις περιοχές ευθύνης τους, μέσα
από κοινές ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με κοινή
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 2
Αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των καταρ−
γούμενων Π.ΙΝ.ΕΠ.
1. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των καταργούμενων Πε−
ριφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.), μπορεί

με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να διατεθεί προς
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εν μέρει ή στο σύνολο
του, για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμορφωτικών
προγραμμάτων στην εδαφική περιφέρεια τους.
2. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα κάθε Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης εξασφαλίζονται οι αναγκαίες κτιριακές
υποδομές για την εγκατάσταση του υπάρχοντος υλικοτε−
χνικού εξοπλισμού των καταργούμενων Π.ΙΝ.ΕΠ., με σκο−
πό την εξυπηρέτηση των επιμορφωτικών δράσεων στην
εδαφική τους περιφέρεια. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
μπορούν να διατηρήσουν τις τυχόν υφιστάμενες κτιριακές
υποδομές των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων
Επιμόρφωσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιμορφω−
τικών προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε
αυτές. Οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη χρήση των κτιριακών υποδομών βαρύνουν τον προ−
ϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
3. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία
των υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών που διατίθε−
νται για τα καταργούμενα Π.ΙΝ.ΕΠ. μέχρι την εφαρμογή
του άρθρου 280, κεφ. VIII, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−πρόγραμμα Καλλικράτης» και πάντως όχι πέ−
ραν της 31/3/2011.
4. Η ευθύνη καλής λειτουργίας και διατήρησης της υλι−
κοτεχνικής και κτιριακής υποδομής ανήκει στα Αυτοτελή
Τμήματα Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
που συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τις Διευθύνσεις
Διοικητικού, Οικονομικού, Πληροφορικής και Επικοινωνι−
ών. Η ιδιοκτησία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού παραμένει
στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο πα−
ραχωρούμενος από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε αυτές υλικοτεχνικός
εξοπλισμός και υποδομές θα πρέπει να είναι διαθέσιμος
προς οποιονδήποτε έλεγχο διενεργηθεί από εθνικές ή
κοινοτικές αρχές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση.
Με την υπ’ αριθ. 17/2004/2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του Β’ Τελωνείου Θεσ/νίκης καταλογίσθηκαν στον
KITANOVSKI BLAGOJCE του ZIVKO και της ILINKA που
γεννήθηκε στις 14−03−1972, με αριθμό διαβατηρίου 1768261,
κάτοικο Σκοπίων, οδός Ριέτσκα αρ. 5, Μπίτολα και ήδη
αγνώστου διαμονής (απουσία εκτός χώρας), πολλαπλά
τέλη ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χι−
λιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών
(2.197.024,47 ευρώ).
Ο ανωτέρω KITANOVSKI BLAGOJCE του ZIVKO και
της ILINKA κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική
πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας 1.340.000 τεμαχίων τσι−
γάρων μάρκας DORCHESTER και 5.440.000 τεμαχίων
τσιγάρων μάρκας SOVEREIGN, έμφορτων στο με αριθ.
ARKU 400095−1 εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν
σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 150 του ν. 2960/01.

Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ
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Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση.
Με την υπ’ αριθ. 17/2004/2010 πράξη του Προϊσταμέ−
νου του Β’ Τελωνείου Θεσ/νίκης καταλογίσθηκαν στον
SOLUNCEVSKI ΤΟΝΙ του BONE και της VELIKA, που γεν−
νήθηκε στις 20−03−1970, με αριθμό διαβατηρίου 1553543,
κάτοικο Σκοπίων, οδός Τράϊαν Μπέλεβ Γότσε αρ. 24,
Μπίτολα και ήδη αγνώστου διαμονής (άγνωστη διεύθυν−
ση κατοικίας), πολλαπλά τέλη ύψους δύο εκατομμυρίων
εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ
και σαράντα επτά λεπτών (2.197.024,47 ευρώ).
Ο ανωτέρω SOLUNCEVSKI ΤΟΝΙ του BONE και της
VELIKA κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πρά−
ξη υπαίτιος λαθρεμπορίας 1.340.000 τεμαχίων τσιγάρων
μάρκας DORCHESTER και 5.440.000 τεμαχίων τσιγά−
ρων μάρκας SOVEREIGN, έμφορτων στο με αριθ. ARKU
400095−1 εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε
αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ−
θρου 150 του ν. 2960/01.

Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 153789/Γ7
(4)
Δημιουργία Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης σε άτομα
που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανέντα−
ξης της Μονάδας Απεξάρτησης του «18 AΝΩ» και επι−
θυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α167), «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» και ιδίως τις παρ. 1 α, β, γ του άρθρου
5, και τις παρ. 2 α, β, γ του άρθρου 6.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ
A103), «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)»
3. Την παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α163),
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. Υ274/30−09−2010 (ΦΕΚ Β1595/2010) Από−
φαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη για το 2011 ύψους περίπου 35.283,6€, η οποία θα
καλυφτεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0516 του ειδικού
φορέα 182 του προϋπολογισμού των διευθύνσεων του
ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια
δαπάνη ύψους περίπου 40.000€, η οποία θα προβλέπεται
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
6. Το αίτημα της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, για την δημιουργία
τμημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ατόμων, που βρίσκονται
στο στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης και επιθυμούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αποφασίζουμε:
Α. Τη λειτουργία τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίων,
Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ), σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης
του «18 ΑΝΩ», στο πλαίσιο της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
Β. Η οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, καθώς
και ο τρόπος πρόσληψης και απασχόλησης των εκπαι−
δευτικών, ανήκει στην αρμοδιότητα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ., στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
(ΣΕΠΕΔ), στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας.

Γ. Η ΣΕΠΕΔ θα συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους της Μο−
νάδας Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης «18 AΝΩ»
καθώς και με τις αρμόδιες Οικονομικές και Διοικητικές υπη−
ρεσίες του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ., για την αποτελεσματική
και ποιοτική λειτουργία των σχολικών τμημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 318/Δ1.94
(5)
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής» στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 19, παρ. 1 και 2 του ν. 3882/2010 «Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολο−
γίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α’)» (ΦΕΚ166/Α/22.09.2010)
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’−98).
3. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999/ΦΕΚ45/Α/09.09.1999).
4. του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργα−
σίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28−09−2010)
«Σύσταση Υπουργείου θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής»
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο
«Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).
2. Στο «ΚΟΣΕ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης εκπροσωπούνται όλες οι εποπτευόμενες από
το υπουργείο δημόσιες αρχές.

Άρθρο 2
Συγκρότηση
Α. Το ΚΟΣΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι 24μελές συλλογικό όργανο και αποτε−
λείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και των εποπτευομένων από αυτό
φορέων της παρούσας απόφασης. Τα οριζόμενα μέλη
είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
Πανεπισιημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξει−
δικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότη−
τας τους. Β. Μέλη του ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής:
1. Μπετούρα Δέσποινα του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Φ 029230,
στέλεχος της Μονάδας Γ’ κατηγορίας ΠΕ της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
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του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τη Γενική Γραμ−
ματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
2. Αρώνη Δέσποινα του Γεωργίου με ΑΔΤ Π 760432,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Πληρο−
φορικής, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
3. Δαρειωτάκη Αρίστη του Δημητρίου με ΑΔΤ Ν 942699,
υπάλληλος του Υπουργείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού, από
το γραφείο της Υπουργού.
4. Αλογογιάννη Ελένη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ AB
335955, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης
Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης, με αναπληρωτή τον
Χαλάτση Σταύρο του Πολυδώρου με ΑΔΤ Ν 833445,
υπάλληλο κλάδου TE Υγείας Πρόνοιας της Δ/νσης Προ−
γραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής
Επιθεώρησης, από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
5. Γιαννακόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη με ΑΔΤ Ρ 616807,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπλη−
ρώτρια την Σιμιτοπούλου Ευγενία του Κωνσταντίνου με
ΑΔΤ ΑΗ 560578, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλι−
σης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Κολοβός Μάριος του Αντωνίου με ΑΔΤ Ν 143747,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με αναπληρωτή το
Σταυρόπουλο Θεοδόσιο του Σταύρου, με ΑΔΤ Ξ 054927,
υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής από τη Γενική Γραμ−
ματεία Νέας Γενιάς.
7. Κυριακοπούλου Δήμητρα του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΗ
124207, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Εμπορικού,
από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
8. Πολυχρονιάδου Όλγα του Ορέστη με ΑΔΤ ΑΙ 101878,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, από τον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας.
9. Διγαλάκης Ιάσονας του Γεωργίου με ΑΔΤ Ρ 588416,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με αναπληρωτή τον
Ιωαννίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 629139,
υπάλληλο κλάδου ΠΕ Τεχνικού, από τον Οργανισμό Ερ−
γατικής Εστίας.
10. Καραμάνης Θεόδωρος του Γεωργίου με ΑΔΤ Ξ 198215,
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
11. Πουρνάρα Ευαγγελία του Στέργιου με ΑΔΤ Π 515518,
Διευθύντρια Πληροφορικής, από την Παρατηρητήριο Απα−
σχόλησης Ερευνητική − Πληροφορική Α.Ε.
12. Παπακώστα − Μαυρονασίου Αναστασία του Αναστα−
σίου με ΑΔΤ Σ 610549, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητι−
κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, από την Επαγγελματική
Κατάρτιση Α.Ε.
13. Σινόπουλος Ιωάννης του Σωκράτη με ΑΔΤ AB 201210,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή τον
Αναστασίου Κυριάκο του Θέμη με ΑΔΤ Ρ 890759, υπάλ−
ληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών από το ΙΚΑ −ΕΤΑΜ.
14. Σταυγιανουδάκη Πέτρο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΗ
607626, υπάλληλος κλάδου TE Πληροφορικής, από τον
Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.
15. Βροντής Σταύρος του Περικλή με ΑΔΤ AB 514270,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με αναπληρώτρια
την Κατσαριώτη Ελένη του Αθανασίου με ΑΔΤ Σ 593944,
υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Μηχανικών, από το
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.
16. Ζουρμπάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Π
976885, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, από το
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
17. Κόντου − Γαλιατσάτου Ευτυχία του Γερασίμου με
ΑΔΤ Μ 280663, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών, από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
18. Σουργιάς Δημήτριος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΑ
047660, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με αναπληρωτή τον
Βελλή Κωνσταντίνο του Χριστόφορου με ΑΔΤ AB 566846,
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, από τον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων.

19. Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου με
ΑΔΤ Σ 619550, υπάλληλος του Τμήματος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πληροφορικής, από το Τα−
μείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας.
20. Γάρδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Ρ
089741, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης,
από το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα.
21. Κουκουβάος Αντώνης του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΙ
014344, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών με αναπλη−
ρώτρια την Αντύπα Βασιλική του Γερασίμου με ΑΔΤ Σ
169791, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, από το Τα−
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.
22. Θάνος Δημήτριος του Ευαγγέλου με ΑΔΤ 256505015,
Υπαστυνόμος Α’, από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας.
23. Κασσιός Αλέξανδρος του Νικόλαου με ΑΔΤ Π 334225,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής, από το Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.
24. Παγώνη Αθηνά του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Ξ 109264,
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, από το Ενιαίο Τα−
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

Άρθρο 3
Λειτουργία του ΚΟΣΕ
1. Ως Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται η Μπετούρα Δέ−
σποινα, η οποία εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ.
2. Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Κουτούζος Ευστρά−
τιος του Ισίδωρου με ΑΔΤ ΑΙ 109298, υπάλληλος του Β’
Τμήματος Συντάξεων Ε.Ε. του Περιφερειακού Υποκατα−
στήματος Συντάξεων Αθηνών
3. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία της
Προέδρου, η οποία καθορίζει την ημέρα και ώρα των
συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησί−
ας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη
του ΚΟΣΕ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η
πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνη−
μα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο
όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμ−
μένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο
ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ στο οποίο
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνί−
ες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ
4. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης.
5. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν.
3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ μπορούν να
επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φορείς ηλεκτρο−
νικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να κοινοποιούν
ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΟΣΕ το οποίο διατηρεί σχε−
τικό ηλεκτρονικό αρχείο.
Η Επιτροπή θα λειτουργεί εντός του νομίμου ωραρίου
και δεν θα είναι αμειβόμενη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

1189

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Υ4α/47747
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

(6)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α’) όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφω−
να με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α’).
γ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπη−
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 165/Α’).
δ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/ Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α’).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α’ 98) και το γεγο−
νός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 12.500 € περίπου η οποία θα κα−
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε. Φ. 15−210, ΚΑΕ ομάδος
0200). Σε βάρος του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Παίδων
Πεντέλης προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 3.000 Ευρώ
περίπου για λειτουργικά έξοδα του νέου τμήματος.
2. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (Β’ 29 και Β’60).
3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (Β’ 2408).
4. Τις υπ’ αριθ. 4164/9−3−10 και 7486/22−4−2010 αποφάσεις
της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
5. Την υπ’αριθ. 2/16−7−2010 (θέμα 8°) απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 7508/85 (ΦΕΚ 332/Β/86) Απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Βόρειας Αττικής»,
η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’
αριθ. Α3β/οικ.283/88 (ΦΕΚ 6/Β/88), Α3β/12551/88 (ΦΕΚ 733/
Β/88), Α3β/3249/89 (ΦΕΚ 278/Β/89), ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/68/26483
(ΦΕΚ 495/Β/90), Α3β/οικ.2798/90 (ΦΕΚ 221/Β/90), Υ5α/Γ.Π.
86608/2006/07 (ΦΕΚ 86/Β/07), Υ4α/114833/07 (ΦΕΚ 917/
Β/08) αποφάσεις, καθώς και τη διόρθωση σφάλματος
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2365/Β/2008, τροποποιείται
και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.

΄Αρθρο 2
Στο άρθρο 9 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» στην
παράγραφο (γ), στην κατηγορία ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Βιο−
χημικών − Χημικών − Βιολόγων συνιστάται μία (1) θέση και
ο εν λόγω κλάδος αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ −ΧΗΜΙΚΩΝ − ΒΙΟΛΟΓΙΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.

΄Αρθρο 3
Στο άρθρο 10 «Στελέχωση Νοσηλευτικής και Διοικητι−
κής Υπηρεσίας», στην παράγραφο (2), στην κατηγορία ΥΕ,
στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας καταργούνται
τρεις (3) κενές θέσεις και ο εν λόγω κλάδος αναδιατυ−
πώνεται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριάντα
μία (31) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαρι−
στών −τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσσαδόρων−Σιδερωτών−
τριών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις
παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφα−
ση προκήρυξης αυτών. Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο
και συμπληρωμένο άρθρο παραμένει ως έχει.

΄Αρθρο 4
Συνιστάται μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας Δερματολογίας −Αφροδισιολογίας, του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που κατανέ−
μεται στον Οργανισμό του Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 92231
(7)
Τροποποίηση της αριθ. 191400/3.12.2010 ΚΥΑ «Καταχώρι−
ση της δραστικής ουσίας 2−phenylphenol στο παράρ−
τημα I του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 115/1997
«Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτο−
προστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συ−
μπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδη−
γία 2009/160/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου
2009 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/81/ΕΕ
της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2010 όσον αφο−
ρά την επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσί−
ας 2−phenylphenol.

΄Αρθρο 1

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στο άρθρο 5 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», στην
παράγραφο (2) και στον Παθολογικό Τομέα συνιστάται
ένα (1) Δερματολογικό Τμήμα.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 και το άρθρο 3 του Ν.
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
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όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (Α΄
70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101) αντιστοίχως.
2. Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του Ν. 721/1977 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2732/1999
(Α΄ 154 ).
3. Τη γνωμοδότηση για το 1ο θέμα, της 6ης συνεδρία−
σης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. της 1/11/2010.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή κωδικοποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Το Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104), όπως
έχει συμπληρωθεί».
6. Την οδηγία 2009/160/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338 της
19/12/2009 σ. 0083 − 0086) για την καταχώριση της δρα−
στικής ουσίας 2−phenylphenol στο παράρτημα Ι της οδη−
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.
7. Την οδηγία 2010/81/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Νοεμ−
βρίου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 310 της 26/11/2010
σ. 0011 − 0013) για την “τροποποίηση της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της χρή−
σης της δραστικής ουσίας 2−phenylphenol”.

8. Το Π.Δ. 89/7.9.2010 (Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη −
Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”, αποφασί−
ζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/81/ΕΕ)
Με την παρούσα απόφαση η με αριθμό 191400/3.12.2010
ΚΥΑ «Καταχώριση της δραστικής ουσίας 2−phenylphenol
στο παράρτημα I του Προεδρικού Διατάγματος αριθ.
115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυ−
τοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί»
(Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/160/ΕΕ
της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2009 τροποποι−
είται όσον αφορά την χρήση της δραστικής ουσίας 2−
phenylphenol, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/81/ΕΕ της Επιτροπής
της 25ης Νοεμβρίου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 310
της 26/11/2010 σ. 0011 − 0013).
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Άρθρο 3
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/81/ΕΕ)
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
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