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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Δ11/0/1/20 −Ω (1)
Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη 

υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθε−
νται στη διάθεσή τους κατ’ εντολή του κύριου δια−
τάκτη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−

μόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).

β) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
Δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40).

γ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από 
τα Κράτη − Μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/2010).

δ) Του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).

ε) Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 69/88 «Περί Οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 
Α΄/88).

στ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

ζ) Το άρθρο 6 παρ. 2α και 2β του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
Α/221/5−11−09) με το οποίο μεταφέρονται η Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Έργων και η Γενική Γραμματεία Συγ−
χρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

η) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Την αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
«Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» (ΦΕΚ Β΄ 784).



18700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Την αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010 Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
{Τροποποίηση της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, 
των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»} (ΦΕΚ Β΄ 1135)

4. Την αριθμ. 2/9118/0026/29−12−2010 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την 
κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες καθώς και το αριθμ. 
2/80018/0026/23−11−2010 σχετικό του έγγραφο

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ 
ως εξουσιοδοτημένα όργανα, δευτερεύοντες διατάκτες, 
κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 και του 
άρθρου 1 του ΠΔ 113/2010, για την ανάληψη υποχρεώσε−
ων σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολο−
γισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
του ΥΠΥΜΕΔΙ, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ’ 
εντολή του κύριου διατάκτη.

Οι ανωτέρω, κωλυόμενοι ή απόντες, θα αναπληρώνο−
νται από τους εκάστοτε νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 32239/Γ2 (2)

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαι−
δευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις με αρ. 63447/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 
59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργικές Αποφά−
σεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του 
Γενικού Λυκείου.

3. Την 27528/ΣΤ5/15−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλο−
πούλου».

4. 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 Α΄ 98).

5. Τη με αριθμ. 1/2012 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασιζουμε:

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέ−
γουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδά−
χτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση 
τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μα−
θητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 
δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λει−
τουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
του σχολικού έτους 2012− 2013 καθώς και οι μαθητές της 
Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013−2014 θα συνεχίσουν 
να διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που 
έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2011−12.

Επίσης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
του σχολικού έτους 2012− 2013 μπορούν να επιλέξουν ως 
μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της 
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυ−
μνάσιο και διαφορετική από την Α΄ ξένη γλώσσα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων ξένων γλωσσών ως 
μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28−
08−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει 
τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επι−
λογής.

Η με αρ. πρωτ. 86160/Γ2/28−07−2011 Υπουργική Απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 1966) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ.26159 (3)
Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των 

φιλοξενούμενων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκα−
τάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του ν. 2716/99 που 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2716/1999 

(ΦΕΚ Α΄96), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του 
άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150).
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