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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 79321−A2
(1)
Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα,
τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών
και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες
των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησι−
αστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυ−
κείων για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευ−
θυντών αυτών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξι−
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄), με την οποία αντικαθίσταται το
άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Η επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα
λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση, εκκλησιαστικά
γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια, ιδίως ως
προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη
διαδικασία της κατάρτισης πινάκων, γίνεται με τις δια−
τάξεις του ν. 3848/2010 όπως κάθε φορά ισχύουν, ιδίως
δε των άρθρων 10, 11 παρ. 4, 5 και 8, 12, 13, 14, 15 και 16
παρ. 8 και 10, με την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών, σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.
2. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των διευθυντών
και υποδιευθυντών είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευ−
τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με διευρυ−
μένη σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του
ν. 3848/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 23 παρ. 8
του ν. 3432/2006.
3. Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται
αναφορά σε εκκλησιαστικά σχολεία νοούνται τα γενικά
εκκλησιαστικά λύκεια και εκκλησιαστικά γυμνάσια.
Άρθρο 2
Πίνακες επιλογής
1. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών και υπο−
διευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση
εκκλησιαστικά σχολεία και την επιλογή και τοποθέτηση
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκ−
παίδευσης στις θέσεις αυτές, καταρτίζεται αξιολογικός
πίνακας διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων καθώς
και προτάσεις για επιλογή – τοποθέτηση υποδιευθυντών
στα σχολεία αυτά, που ισχύει για τέσσερα έτη.
2. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και
υποδιευθυντών γίνεται για τετραετή θητεία. Αν η θέση
κενωθεί κατά την διάρκεια της θητείας, η τοποθέτηση
γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.
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Άρθρο 3
Προϋποθέσεις επιλογής διευθυντών

1. Ως διευθυντές εκκλησιαστικών σχολείων επιλέγο−
νται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄ και οκταετή
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει
διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από
τα οποία τουλάχιστον τρία σε σχολεία της δευτερο−
βάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
2. Ως υποδιευθυντές εκκλησιαστικών σχολείων επιλέ−
γονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστι−
κής εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με ορ−
γανική θέση στο σχολείο για το οποίο γίνεται η επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού
σχολείου δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
3. Ως εκπαιδευτική υπηρεσία για την επιλογή εκπαι−
δευτικών σε θέση διευθυντή και υποδιευθυντή εκκλη−
σιαστικού σχολείου, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο
στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς
και η προϋπηρεσία ως προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων, με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας.
4. Οι περιορισμοί που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 11, παρ. 11, 12 και 13, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 29 του ν. 3848/2010 ισχύουν αναλόγως
και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκκλη−
σιαστικής εκπαίδευσης, για την επιλογή τους ως διευθυ−
ντών και υποδιευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία.
Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής
1. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυ−
ντών των εκκλησιαστικών σχολείων αποτελούν τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 3848/2010, ήτοι:
α) Η γνώση του αντικειμένου των καθηκόντων του
διευθυντή ή υποδιευθυντή κατά περίπτωση, η οποία
συνάγεται από την επιστημονική − παιδαγωγική συγκρό−
τηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα
αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και την υπηρεσιακή κατά−
σταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προ−
κύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.
β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του
υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συ−
νέντευξη ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτε−
ροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και
γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο
από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει με βάση τις
οικείες αξιολογικές εκθέσεις.
2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα
με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που
συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω
κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, το σύνολο
των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.
Άρθρο 5
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών
1. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών εκκλησιαστι−
κών σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 20
παραγράφος 1, 14 και 13 του ν. 3848/2010, αποτιμώνται
ως ακολούθως:

2. Το κριτήριο της επιστημονικής−παιδαγωγικής συ−
γκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ` ανώτατο
όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. Αν ο
υποψήφιος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο
στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο
το διδακτορικό δίπλωμα.
γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ: 3 μονάδες
δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπια−
γωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση
της προηγούμενης περίπτωσης γ΄
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέ−
πει να είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).
ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ΣΕΛΜΕ,
ΣΕΛΔΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ): 1 μονάδα για κάθε κατηγορία
επιμόρφωσης, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν
διορισμού.
στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις τεχνολογίες της
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 1:2
μονάδες
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις τεχνολογίες της
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 2:3
μονάδες. Άν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και
των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνο η ανώτερη.
η) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο
επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες
θ) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο
επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Άν ο υποψή−
φιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης
της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστο−
ποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο.
Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της
πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας
μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ. Δεν
μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που απετέλεσε
ειδικό προσόν διορισμού.
3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο−
δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται
ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο
όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκ−
παιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για
κάθε έτος πέραν του έτους που αποτελεί προϋπόθεση
για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Χρόνος υπη−
ρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται
με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες
κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαί−
δευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊ−
σταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊστάμενου σχολικής
μονάδας ή ΣΕΚ, προϊστάμενου τμήματος εκπαιδευτικών
θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή
σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, υπευθύνου κέντρου περιβαλ−
λοντικής εκπαίδευσης, προϊστάμενου διεύθυνσης ή τμή−
ματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
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Θρησκευμάτων:0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση
καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου
αποτιμάται με 2 μονάδες κατ`ανώτατο όριο, εκτός από
την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή ή
διευθυντή ή προϊστάμενου γραφείου εκπαίδευσης ή
διευθυντή σχολικής μονάδας που αξιολογείται με 4
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:ι) διευθυντή και
υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή προϊσταμένου
σχολικής μονάδας ή υπεύθυνου κέντρου περιβαντο−
λογικής εκπαίδευσης ιι) προϊστάμενου διεύθυνσης και
προϊστάμενου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι τα κα−
θήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και
περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια
επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις
διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή
αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής
και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμ−
μετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε
περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις
της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται
μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια
ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος
άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης
φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην
ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει
έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται
μόνο η μία.
Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό−
νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι−
κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους
μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος
μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.
γ) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 15 μονάδες
κατ’ ανώτατο όριο.
Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέ−
ντευξη των υποψηφίων ενώπιον του ΥΣΔΕΕ, μέσω της
οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματι−
κή ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως
η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η
ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτο−
βουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών,
διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότη−
τα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον
και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευ−
ξης με χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβά−
νουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρου−
σία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές
ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθ−
μισή τους, και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου
να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοι−
μασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης,
την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το
φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον
υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.
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Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μα−
γνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Ο
τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλο σχετικό
με τη διαδικασία της συνέντευξης θέμα, ρυθμίζεται με
την Υπουργική Απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 3848/2010.
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το ΥΣΔΕΕ συ−
νεκτιμά τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο
βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με
παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν
έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφω−
ση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνε−
δρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή
συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του
μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή,
συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέ−
ση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με
την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία,
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασί−
ας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε
όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών ορ−
γανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες
διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του
υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες,
επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπη−
ρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.
Για τη μοριοδότηση συνεκτιμάται το υπόμνημα του
υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιο−
λόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περί−
πτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων
του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει
σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο δύνα−
ται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά
συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.
Το ΥΣΔΕΕ δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολο−
γημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω
διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέ−
ντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την
άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκκλησιαστικού
σχολείου.
δ. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’
ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις
αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται
κατά νόμο.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής υποδιευθυντών
εκκλησιαστικών σχολείων
Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών των εκκλησι−
αστικών γυμνασίων και λυκείων είναι ιδίως η προσω−
πικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και,
κυρίως, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτι−
κά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδα−
γωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς
στην άσκηση του έργου τους. Βασικό κριτήριο είναι η
γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η
οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική
συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των
σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη
σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων
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γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση
και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συ−
νολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και
την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την
άσκηση καθηκόντων μέντορα.
Άρθρο 7
Χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους,
δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλή−
νιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο και κοινοποιείται
στα εκκλησιαστικά σχολεία, για να αναρτηθεί στον
πίνακα των ανακοινώσεων, προκήρυξη του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την
οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδι−
κασία κατάρτισης του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν αίτηση για τις
θέσεις διευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και
λυκείων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην
προκήρυξη, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά.
2. Το ΥΣΔΕΕ καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου
του οικείου έτους τον τελικό πίνακα επιλογής διευθυ−
ντών των εκκλησιαστικών σχολείων, ο οποίος μετά την
επικύρωσή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται στα εκκλησι−
αστικά σχολεία με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκκλησιαστι−
κής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής. Ο πίνακας
ισχύει από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την
31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
3. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των εκκλη−
σιαστικών σχολείων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που
έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν
καθήκοντα υποδιευθυντή εκκλησιαστικού σχολείου, να
υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δέκα ημερών, στο διευ−
θυντή του σχολείου που υπηρετούν.
4. Οι υποψήφιοι διευθυντές καταθέτουν δήλωση προτί−
μησης για τις θέσεις όλων των εκκλησιαστικών σχολεί−
ων, ενώ οι υποψήφιοι υποδιευθυντές μόνο για τη θέση
του σχολείου που ανήκουν οργανικά.
5. Για την τοποθέτηση διευθυνών και υποδιευθυντών
στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στη Ρι−
ζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, απαιτείται προηγούμενη
έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους ή του
Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστι−
κής Σχολής αντίστοιχα. Η απόφαση για μη έγκριση
της τοποθέτησης θα πρέπει να αιτιολογείται νομικά
επαρκώς.
Άρθρο 8
Κρίση και επιλογή διευθυντών
1. Το ΥΣΔΕΕ σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην
πρόσκληση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 1
της παρούσας απόφασης, επιλέγει τους υποψηφίους
που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για να
γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει
το σχετικό αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών
εκκλησιαστικών σχολείων με βάση τα κριτήρια επιλογής
του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και τις υποβλη−
θείσες δηλώσεις προτίμησης. Το συμβούλιο υποβάλλει

τον πίνακα στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
και Θρησκευτικής Αγωγής, που τον κοινοποιεί στους
υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν εγγρά−
φως ένσταση κατά του ως άνω πίνακα, εντός πέντε
ημερών από την κοινοποίησή του.
2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των εν−
στάσεων, το ΥΣΔΕΕ τις κρίνει αιτιολογημένα, ανα−
προσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους
ενδιαφερόμενους. Ο τελικός πίνακας κυρώνεται, με μέ−
ριμνα της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και
Θρησκευτικής Αγωγής, από τον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται εκ
νέου στα εκκλησιαστικά σχολεία για ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων.
Άρθρο 9
Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών
1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε εκκλησιαστικού
σχολείου, σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται
μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποδιευθυ−
ντών, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει
αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή του
σχολείου με βάση τα κριτήρια του άρθρου 6 της πα−
ρούσας απόφασης.
2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των
διδασκόντων διαβιβάζονται από το διευθυντή του εκ−
κλησιαστικού σχολείου στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
μεριμνά για την προώθησή της στο ΥΣΔΕΕ, το οποίο,
μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων
και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της
πρότασης, προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων την τοποθέτηση των υπο−
διευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία.
3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να
υποβάλει την πρόταση επιλογής υποδιευθυντή, η τοπο−
θέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση
του ΥΣΔΕΕ.
Άρθρο 10
Τοποθέτηση – ανάληψη υπηρεσίας διευθυντών
1. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις δι−
ευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων γίνεται με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ, με
βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολο−
γικό πίνακα επιλογής διευθυντών και τις δηλωθείσες
προτιμήσεις.
2. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψη−
φίων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται,
ύστερα από νέα δήλωση προτίμησης που καλούνται να
υποβάλουν, στις θέσεις που απομένουν κατά τη σειρά
εγγραφής τους στον πίνακα.
3. Αν με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου
δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών εκκλησιαστι−
κών σχολείων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευ−
τικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του ΥΣΔΕΕ,
το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών
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σχολικών μονάδων, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς που
ανήκουν οργανικά στο ίδιο εκκλησιαστικό σχολείο. Αν
δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, καλούνται από
το ΥΣΔΕΕ εκπαιδευτικοί του εκκλησιαστικού σχολείου
με βαθμό Β΄ για να δηλώσουν την προτίμησή τους για
τοποθέτηση σε θέση διευθυντή.
4. Η τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών στα εκκλησια−
στικά σχολεία με τη διαδικασία της προηγούμενης πα−
ραγράφου ισχύει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
5. Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευ−
θυντών εκκλησιαστικών σχολείων διαγράφονται από
τον πίνακα υποδιευθυντών εφόσον περιλαμβάνονται
σε αυτόν.
Άρθρο 11
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας
1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών
των εκκλησιαστικών σχολείων στις κενές θέσεις γίνεται
για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει
την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί
την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κε−
νούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας
αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέ−
σεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι
την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων διευθυντών και
υποδιευθυντών.
2. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων είναι
υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη
θέση που τοποθετούνται διαγράφονται.
Άρθρο 12
Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών
από την άσκηση των καθηκόντων τους
1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευ−
θυντών και υποδιευθυντών στα εκκλησιαστικά σχολεία,
μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθη−
κόντων τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιο−
λογημένη σύμφωνη γνώμη του ΥΣΔΕΕ:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό−
γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυ−
ναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολό−
γητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέ−
σεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς
τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων
μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των
υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους,
τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης
και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
2. Το ΥΣΔΕΕ γνωμοδοτεί για την απαλλαγή διευθυντή
ή υποδιευθυντή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων
του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφού τηρηθεί η
διαδικασία ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου.
3. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των εκκλησιαστι−
κών σχολείων δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική
άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτο−
ρικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν
από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχε−
τικής αίτησης.
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Άρθρο 13
Μετάθεση − τοποθέτηση διευθυντών και
υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους
1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των εκκλησιαστι−
κών σχολείων μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί,
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις
των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων. Σε
περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα
τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυ−
ντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.
2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκκλησια−
στικών σχολείων, επανέρχονται μετά τη λήξη της θη−
τείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις θέσεις που
ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι θέσεις
αυτές έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέ−
σεις άλλων εκκλησιαστικών σχολείων της προτίμησής
τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του
ΥΣΔΕΕ.
3. Διευθυντής εκκλησιαστικού σχολείου το οποίο
καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπό−
λοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου
εκκλησιαστικού σχολείου, με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα
από πρόταση του ΥΣΔΕΕ.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3848/2010 (19−05−2010)
έχει λήξει η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών
των εκκλησιαστικών σχολείων. Οι εν λόγω διευθυντές
και υποδιευθυντές εξακολουθούν να ασκούν τα καθή−
κοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας από τους
νέους διευθυντές ή υποδιευθυντές κατά περίπτωση.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3848/2010 και της
παρούσας απόφασης:
α) Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αι−
τήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρ−
θρου 2, παρ. 2 της παρούσας απόφασης, ορίζεται δέκα
ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
β) Η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του άρθρου 11
του ν. 3848/2010 δεν ισχύει, εφόσον δεν έχουν εφαρμο−
στεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και
γ) το κριτήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν. 3848/2010 που αφορά την αξιολόγηση του υποψηφίου,
όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
3. Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρ−
κειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υπο−
ψήφιους διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων κατά
τις δύο πρώτες εφαρμογές της απόφασης αυτής.
4. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης
στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1, ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής.
5. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των
εκκλησιαστικών σχολείων που θα επιλεγούν κατά την
πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από−
φασης λήγει την 31.7.2015.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΚΟ/οικ. 2085
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
τμήματος περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας –
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν. Α. Καστοριάς,
για το B΄ εξάμηνο του έτους 2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03, όπως
αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με το άρθρο 6
του Ν.3833/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 7 του
Ν. 2738/89.
4. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων του τμήματος
περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας – Χωροταξίας
& Περιβάλλοντος εκτός καθορισμένου ωραρίου εργα−
σίας.
5. Την έλλειψη σε προσωπικό στο τμήμα περιβάλλο−
ντος στην Δ/νση Πολεοδομίας – Χωροταξίας & Περι−
βάλλοντος της Ν. Α. Καστοριάς για την κάλυψη των
αναγκών του αντίστοιχου τμήματος.
6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
της Ν. Α. Καστοριάς, αποφασίζουμε:
εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κάτωθι
υπαλλήλων του τμήματος περιβάλλοντος, της Αμπαρ−
τζάκη Ευγενίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Επιστήμης
Περιβάλλοντος και του Σερεμετίδη Αντωνίου του κλά−
δου ΠΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ανερχό−
μενη κατ’ εκτίμηση σε διακόσιες (240) ώρες, συνολικά,
κατ’ άτομο για το β΄ εξάμηνο του έτους 2010.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε (1375)
ευρώ για την Αμπαρτζάκη Ευγενία και σε (1277) ευρώ
για τον Σερεμετίδη Αντώνιο.
Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλ−
λήλων του τμήματος περιβάλλοντος της Δ/νσης Πο−
λεοδομίας – Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν. Α.
Καστοριάς, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλύ−
πτονται έκτακτες και εποχιακές υπηρεσιακές ανάγκες,
για τους παρακάτω λόγους:
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥ−
ΛΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΣΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟ−
ΔΙΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Η παρουσία τους στις ανωτέρω επιτροπές είναι επι−
βεβλημένη στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε
ότι κάποιες από τις επιτροπές αυτές συνεδριάζουν σε
εβδομαδιαία βάση και μάλιστα πέραν της μίας φοράς, η
σύνταξη των υπομνημάτων των επιτροπών αυτών επειδή
απαιτεί αναζήτηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
κάθε φορά γιατί σχεδόν κάθε υπόθεση είναι και μονα−
δική και με δεδομένη την έκρηξη που έχει συντελεστεί

τα τελευταία χρόνια στη περιβαλλοντική νομοθεσία
αλλά και την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετι−
κού πλαισίου στο οποίο έχει πλέον συμπεριληφθεί και
περιβαλλοντική νομοθεσία δεν μπορεί παρά να γίνει
εκτός ωραρίου λειτουργίας.
2. ΕΛΕΓΧΟΣ − ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ & ΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Η γραφική διεκπεραίωση και όχι μόνο των ανωτέρω
θεμάτων είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός του
ωραρίου.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, (ηχομετρήσεις, αμμοληψίες, μπα−
ζώματα, ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων κ.τ.λ), η
διενέργεια αυτοψιών για την αντιμετώπιση θεμάτων
υποβάθμισης περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται το
ταχύτερο δυνατόν, δηλαδή κατά το χρόνο διενέργει−
ας της παράβασης, αφενός μεν για την αντιμετώπιση
του προβλήματος στο χρόνο εμφάνισης του ή τη λήψη
μέτρων για το μετριασμό τουλάχιστον των επιπτώσε−
ων του και αφετέρου για την καλύτερη εκτίμηση της
ύπαρξης ή μη υπαιτιότητας για την επιβολή διοικητι−
κών κυρώσεων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι παράνομες
εργασίες εκτελούνται κατά κύριο λόγο εκτός ωραρίου
υπηρεσιών για την αποφυγή του ελέγχου από αυτές.
4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕ−
ΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, τα οποία
και πραγματοποιούνται πάντα εκτός ωραρίου λειτουρ−
γίας.
Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απα−
σχόλησης των εν λόγω υπαλλήλων θα καλυφθούν από
τον ΚΑΕ 0511 για τις απογευματινές ώρες υπερωριακής
απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα μήνα από τη δημοσίευ−
σή της.
Καστοριά, 24 Ιουνίου 2010
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ
F
Απόφαση 2/2010
(3)
Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου σε Συμβούλιο για το δικαστικό έτος 2010 –
2011.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Σε Συμβούλιο)
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 20 του ν. 2172/1993
και 3 ν. 3346/2005
Αποτελούμενο, από τους: Γεώργιο − Σταύρο Κούρτη,
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντώνιο Νικητάκη,
Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
Γεωργίου Σχοινιωτάκη, Ευστάθιο Ροντογιάννη, Ιωάννη
Καραβοκύρη, Νικόλαο Αγγελάρα, Φλωρεντία Καλδή,
Γεώργιο Κωνσταντά, Θεοχάρη Δημακόπουλο και Δι−
ονύσιο Λασκαράτο, Αντιπροέδρους, Ηλία Αλεξανδρό−
πουλο, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Γαρυφαλλιά Καλαμπα−
λίκη, Ευάγγελο Νταή, Μαρία Βλαχάκη, Σωτηρία Ντούνη,
Νικόλαο Μηλιώνη, Άννα Λιγωμένου, Γεώργιο Βοΐλη,
Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Γεωργία Μαραγκού, Βασι−
λική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα
Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κων−
σταντίνα Ζώη, Δημήτριο Πέππα, Δέσποινα Καββαδία −
Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη,
Στυλιανό Λεντιδάκη, Αντώνιο Κατσαρόλη και Χριστίνα
Ρασσιά, Συμβούλους.
Ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Ντάκουρης και οι Σύμβου−
λοι Μιχαήλ Ζυμής, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Χρυσούλα
Καραμαδούκη, Ευαγγελία − Ελισσάβετ Κουλουμπίνη και
Αγγελική Μυλωνά απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η
Σύμβουλος Θεολογία Γναρδέλλη αποχώρησε από τη
διάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
Συνεδρίασε σε Συμβούλιο στο Κεντρικό Κατάστημα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα (Βουρνάζου 4
και Τσόχα, Αμπελόκηποι), στις 23 Ιουνίου 2010, ημέρα
Τετάρτη, με Γραμματέα την Ιωάννα Αντωνογιαννάκη,
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Για να προβεί στη σύνθεση των Τμημάτων του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου με κατανομή σ’ αυτά των Μελών και
Παρέδρων αυτού για το δικαστικό έτος 2010 − 2011.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ/τος 774/1980
«περί κωδικοποιήσεως κ.λπ.»,
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 1756/
1988, των άρθρων 5 και 20 του ν. 2172/1993 και 13 παρ. 1
του ν. 2298/1995, 16 παρ. 1 ν. 2331/1995 και 3 του ν. 3346/
2005,
3. Τις ΦΓ8/15686/8.7.2002 ΦΕΚ Β΄ 1242/23.9.2002 και
ΦΓ8/22431/6/10/ 1.11.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) αποφάσεις της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
4. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου Ευστάθιου Ροντο−
γιάννη που διατυπώθηκε στα πρακτικά της 2ης/23.6.2010
Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σε Συμβούλιο και
5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζει:
α) Συγκροτεί τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
με κατανομή σ’ αυτά των Μελών και Παρέδρων αυτού
για το δικαστικό έτος 2010 − 2011, ήτοι μέχρι 15.9.2011,
λαμβανόμενων υπόψη της φύσης των υποθέσεων, του
αριθμού των αποφάσεων, πράξεων και πρακτικών που
έχουν εκδοθεί από κάθε Τμήμα, του αριθμού των εκ−
κρεμών και προς προσδιορισμό υποθέσεων και του
γεγονότος ότι, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των
Τμημάτων δεν ενδείκνυται η εν τω συνόλω αλλαγή των
συνθέσεων αυτών, ως εξής:
Ι ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Ευστάθιος Ροντογιάννης, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ντούνη Σωτηρία
Μηλιώνης Νικόλαος
Λυκεσά Ελένη
Μυλωνά Αγγελική
Γναρδέλλη Θεολογία
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Αναπληρωματικοί
Αλεξανδρόπουλος Ηλίας
Κραμποβίτη Ευφροσύνη
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Σκεύη Βιργινία
Σοφιανού Βασιλική
Τζούμα Δέσποινα
Κρέπης Κωνσταντίνος
Κοκοτσής Δημήτριος
Καλακίκος Ιωάννης
ΙΙ ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Φλωρεντία Καλδή, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καραμαδούκη Χρυσούλα
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Πέππας Δημήτριος
Κατσαρόλης Αντώνιος
Αναπληρωματικοί
Ανδρεοπούλου Βασιλική
Ζώη Κωνσταντίνα
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Ρένεση Νικολέτα
Πέππα Βασιλική
Ρούλια Ιωάννα
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Σκορδά Ελένη
Πίσχου Εριέττα
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Θεοχάρης Δημακόπουλος, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Νταής Ευάγγελος
Βλαχάκη Μαρία
Σαντοριναίου Ασημίνα
Τζομάκα Γεωργία
Ρασσιά Χριστίνα
Αναπληρωματικοί
Αθανασοπούλου Μαρία
Πέππας Δημήτριος
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Μαυρουδή Αγγελική
Προβίδη Βασιλική
Μαυρομμάτη Αργυρώ
Παπαναγοπούλου Γεωργία
Μποκώρου Αικατερίνη
Στίνη Αντιγόνη
Κούνα Χριστίνα
Παπαπαναγιώτου Άννα
Πασπάτη Ευαγγελία
Τηνιακού Βιολέττα
ΙV ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μαραγκού Γεωργία
Αθανασοπούλου Μαρία
Καββαδία − Κωνσταντάρα Δέσποινα
Λεντιδάκης Στυλιανός
Αναπληρωματικοί
Ζυμής Μιχαήλ
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Εφεντάκης Κωνσταντίνος
Καρβέλης Ευθύμιος
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Μιχαλάκη Χρυσούλα
Ευθυμιάδου Ιωάννα
V ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντάς, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Θεοτοκάτου Ανδρονίκη
Καλαμπαλίκη Γαρυφαλλιά
Λεβέντη Αργυρώ
Αναπληρωματικοί
Καραμαδούκη Χρυσούλα
Μαραγκού Γεωργία
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Τσακανίκας Δημήτριος
Παραθύρας Κωνσταντίνος
Σακελλαρίου Ασημίνα
Αναπληρωματικοί
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Πασπάτη Ευαγγελία
VΙ ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Ιωάννης Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλεξανδρόπουλος Ηλίας
Ζυμής Μιχαήλ
Κραμποβίτη Ευφροσύνη
Βοΐλης Γεώργιος
Αναπληρωματικοί
Λυκεσά Ελένη
Κουλουμπίνη Ευαγγελία − Ελισσάβετ
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Πανουτσακοπούλου Αγγελική
Καραθανασόπουλος Ευάγγελος
Σεραφή Ευαγγελία
Βαλληνδράς Γρηγόριος
Παπαϊσιδώρου Γεώργιος
Αναπληρωματικοί
Ρένεση Νικολέτα
Βασιλόπουλος Ιωάννης
VΙΙ ΤΜΗΜΑ
Πρόεδρος: Διονύσιος Λασκαράτος, Αντιπρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Λιγωμένου Άννα
Ανδρεοπούλου Βασιλική
Κουλουμπίνη Ευαγγελία − Ελισσάβετ
Πουλής Σταμάτιος
Ζώη Κωνσταντίνα
Αναπληρωματικοί
Μηλιώνης Νικόλαος
Λεντιδάκης Στυλιανός
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Δουλιανάκη Νεκταρία
Σταμούλη Κωνσταντίνα
Παπαδημητρίου Ευφροσύνη
Βόγκας Νικόλαος
Δημολιού Ευπραξία

β) Οι Πρόεδροι των Τμημάτων αναπληρώνονται από
τον αρχαιότερο Σύμβουλο του Τμήματος και σε περί−
πτωση απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως τούτου από
τον αμέσως επόμενο Σύμβουλο κ.ο.κ..
γ) Σε περίπτωση προαγωγής Παρέδρου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου αυτός και μετά την προαγωγή του εξα−
κολουθεί να υπηρετεί στο Τμήμα που τοποθετείται με
την παρούσα απόφαση.
δ) Δεν γίνεται πρόταση τοποθέτησης στα Τμήματα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1) των Παρέδρων Ευφρο−
σύνης Παπαθεοδώρου και Ειρήνης Κατσικέρη, διότι
έχουν ορισθεί, με την 6/2008 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
μετέχουν με αποκλειστική απασχόληση στην Επιτροπή
του αρ. 2 περ. α΄ και β΄ του ν. 3213/2003 στον Άρειο Πάγο,
για επικουρία του αρμοδίου για τον έλεγχο δηλώσε−
ων περιουσιακής κατάστασης Αντεισαγγελέα Αρείου
Πάγου και 2) του Συμβούλου Ιωάννη Σαρμά, γιατί τελεί
σε ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές και υπηρετεί
στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(αποφ. 2/2008 Α.Δ.Σ.).
ε) Εξουσιοδοτείται 1) ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου να επιφέρει τις τυχόν αναγκαίες κατά την
κρίση του μεταβολές στις ως άνω συνθέσεις και τοπο−
θετήσεις, όσον αφορά τους Συμβούλους και Παρέδρους,
σε περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών και για την εύ−
ρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και 2) ο Πρόεδρος
του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω της
επείγουσας φύσης των υποθέσεων να καθορίζει, κατά
την κρίση του, δικασίμους του Τμήματός του, πλην της
Παρασκευής και οποιαδήποτε άλλη εργάσιμη ημέρα
της εβδομάδας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου
2010 και εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2010
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γ.−ΣΤ. ΚΟΥΡΤΗΣ
ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 23561/15121/16−6−2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
959/30−6−2010 (τ.Β), ως προς τον τόπο γέννησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΛΕΪΚΟΒΑ ΙΒΑΝ−
ΚΑ, ονοματεπώνυμο πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΜΙΝΟΒ, γεν. 1937,
επιφέρεται η εξής διόρθωση
από το λανθασμένο «στην Αλβανία»
στο ορθό: «στη Βουλγαρία».
(Από το Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ. Διακ.)
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