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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. oικ. 20178 (1)
  Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 

πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσί−
ου δικαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιµατικής Αλλαγής οι οποίες υπερβαίνουν, 
ανα κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που 
προβλέπονται από τον οικείο οργανισµό, κατ’ εφαρ−
µογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 

(Α΄/226/27.10.2011), όπως ισχύει.
2) α) του µε αριθµ. 51/1988 π.δ/τος (Οργανισµός του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.

β) του 402/88 π.δ/τος (Α΄/187/26.8.1988) «Οργανισµός 
του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) του 189/2009 π.δ/τος (Α΄/221/5.11.2009), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το 24/2010 π.δ/γµα (Α΄/56/15.4.2010)

3) Την αριθµ. 23564/25.11.2011 απόφαση ανάθεσης αρ−
µοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ∆ιοικητικής Μεταρρύθ−
µισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κων/νο Ρόβλια 
και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741/Β΄).

4) Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 49820/2011 − ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ−
ΛΗΨΗ (Β΄/438/24.2.2012) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
«∆ιαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δη−
µοσίου δικαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατ’ εφαρµογή της παρ. 
1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει».
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

5 0 5 5 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ −
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

54 6 48 48 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

3 0 3 3 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

10 0 10 10 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

12 0 12 12 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 0 2 2 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ −
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

13 5 8 8 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

23 6 17 17 0

ΣΥΝΟΛΟ 457 106 351 233 118

Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

Aριθµ. Φ.815.2/279/41778/Z1 (2)
    ∆ιατήρηση αναγνωρισµένων Τµηµάτων Ελληνικής 

Γλώσσας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 4027/2011 

(ΦΕΚ 233 Α΄/4−11−2011).
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης περί Αναγνώ−

ρισης Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας Φ.816.41/575/124479/
Ζ1 (ΦΕΚ 233, τ.Α΄/4−11−2011) Α∆Α 45ΨΟ0−ΝΚΙ.

3. Την µε αρ. 27528/ΣΤ5/ (ΦΕΚ 763, τ.Β΄/15−03−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, περί ανά−
θεσης αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισµό, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας και πολιτισµού στα αναγνωρισµένα 
Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας. Προϋποθέσεις 

διατήρησης της αναγνώρισης
Τα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας τα οποία έχουν ανα−

γνωριστεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Φ. 816.41/575/124479/

Ζ1 υπουργική απόφαση διατηρούν την αναγνώριση τους 
µετά την έκδοση του ν. 4027/2011 υπό τις εξής προϋ−
ποθέσεις:

1. Ο φορέας τους να είναι µη κερδοσκοπικός οργα−
νισµός.

2. Ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν συνολικά στο 
αναγνωρισµένο Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας να µην είναι 
µικρότερος των πενήντα (50).

3. Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα που ακο−
λουθούν να είναι εγκεκριµένα από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. Οι ώρες λειτουργίας του Τµήµατος να µην 
είναι λιγότερες από είκοσι (20) διδακτικές ώρες την 
εβδοµάδα και το Τµήµα να λειτουργεί τουλάχιστον τρι−
άντα έξι (36) διδακτικές εβδοµάδες ανά έτος.

4. Να δοθεί θετική εισήγηση από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας και το Υπουργείο Εξωτερικών.

5. α) Οι εκπαιδευτικοί που εφεξής θα διδάσκουν την 
Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και δεν είναι απο−
σπασµένοι από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και θρησκευµάτων της Ελλάδας θα πρέπει να 
είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων της Ελλάδας 
ή της Κύπρου ή καθηγητές ελληνικής φιλολογίας µε 
εµπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
ή ξένης γλώσσας τουλάχιστον δύο ετών ή απόφοιτοι 
ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
ελληνικών ή ισότιµων ξένων πανεπιστηµίων µε αναγνω−
ρισµένη επιµόρφωση, εννεάµηνης κατ’ ελάχιστον διάρ−
κειας, από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
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και Θρησκευµάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

β) Οι προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου 
ως προς τα προσόντα των εκπαιδευτικών στα αναγνω−
ρισµένα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας αφορούν τη διδα−
σκαλία της ελληνικής στις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές 
µονάδες του εξωτερικού και δεν κατοχυρώνουν στους 
εν λόγω εκπαιδευτικούς δικαιώµατα διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας σε σχολεία της ηµεδαπής.

6. Τα αναγνωρισµένα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας να 
λειτουργούν κανονικά τα τρία τελευταία σχολικά έτη 
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 2
∆ιαδικασία διατήρησης της αναγνώρισης 

των Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας
1. Ο φορέας του αναγνωρισµένου Τµήµατος Ελληνικής 

Γλώσσας αποστέλλει στη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογε−
νών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας: α) βεβαίωση των οικείων διπλωµατικών αρχών 
ότι είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, και β) αίτηση 
για διατήρηση της αναγνώρισης του Τµήµατος µε επι−
συναπτόµενο τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών 
και το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα που ακολουθεί 
ως αναγνωρισµένο Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας.

2. Η ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµι−
κής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας υποβάλλει 
το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα στο Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, προκειµένου να λάβει σχετική ει−
σήγηση για την έκδοση της απαιτούµενης από το Νόµο 
υπουργικής απόφασης διατήρησης της αναγνώρισης 
του Τµήµατος.

3. Ο φορέας του αναγνωρισµένου Τµήµατος Ελληνικής 
Γλώσσας που υποβάλλει αίτηση διατήρησης της ανα−
γνώρισης υποχρεούται να καταχωρίσει, σε συνεργασία 
µε το οικείο Συντονιστικό Γραφείο, στο ηλεκτρονικό σύ−
στηµα της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολι−
τισµικής Εκπαίδευσης, τον αριθµό και τα ονοµατεπώνυ−
µα των µαθητών που φοιτούν στο συγκεκριµένο Τµήµα 
Ελληνικής Γλώσσας κατά το σχολικό έτος υποβολής 
της αίτησης. Ο εν λόγω φορέας, µετά τη διατήρηση της 
αναγνώρισης, υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά 
στο Γραφείο του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης µε 
το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα, το ηµερήσιο πα−
ρουσιολόγιο ανά ώρα διδασκαλίας.

4. Ο φορέας του αναγνωρισµένου Τµήµατος Ελληνι−
κής Γλώσσας που υποβάλλει αίτηση διατήρησης της 
αναγνώρισης υποχρεούται να αποστείλει σε ηλεκτρο−
νική µορφή ή να καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµι−
κής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας τον αριθ−
µό των µαθητών που µετείχαν στις εξετάσεις για την 
λήψη πιστοποιητικού ελληνοµάθειας σύµφωνα µε το 
π.δ. 363/1998 / ΦΕΚ 242/Α΄/29−10−1998 ή άλλου αναγνω−
ρισµένου πιστοποιητικού ελληνοµάθειας καθώς και τον 
αριθµό των επιτυχόντων κατά το προηγούµενο σχολικό 
έτος.

5. Αναγνωρισµένα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας που 
δεν θα αποστείλουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, 
παρ. 1 και 2 δικαιολογητικά στη ∆ιεύθυνση Παιδείας 
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 δεν θα δια−
τηρήσουν την αναγνώρισή τους.

6. Ο οικείος συντονιστής εκπαίδευσης των Τµηµάτων 
Ελληνικής Γλώσσας που επιθυµούν να διατηρήσουν την 
αναγνώρισή τους αποστέλλει σχετική εισήγηση στη 
∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκ−
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτήµατος των φορέων των 
προαναφερόµενων Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας. Στις 
χώρες, στις οποίες δεν υπάρχει έδρα συντονιστικού 
γραφείου, αυτή την υποχρέωση την αναλαµβάνουν οι 
οικείες ελληνικές διπλωµατικές αρχές.

7. Ο συντονιστής εκπαίδευσης είναι υποχρεωµένος να 
ελέγχει κάθε σχολικό έτος αν εξακολουθούν να πληρού−
νται οι προϋποθέσεις διατήρησης των αναγνωρισµένων 
Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας και να αποστέλλει µε 
την λήξη του σχολικού έτους στη ∆ιεύθυνση Παιδείας 
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων 
σχετική έκθεση. Όταν στη συγκεκριµένη χώρα όπου λει−
τουργεί το αναγνωρισµένο Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας 
δεν υπάρχει έδρα ή γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης, 
η σχετική έκθεση θα συντάσσεται από τις ελληνικές 
διπλωµατικές αρχές.

8. Για τη χρηµατοδότηση των αναγνωρισµένων Τµη−
µάτων Ελληνικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων λαµβάνεται υπ’ 
όψιν η θετική εισήγηση των ελληνικών διπλωµατικών 
αρχών.

Άρθρο 3
Άρση της αναγνώρισης

Όταν παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, η αναγνώριση των Τµηµάτων 
Ελληνικής Γλώσσας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της 
∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας προς το Κέ−
ντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Υπουργείο Εξωτερικών, 
αίρεται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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    Κατάργηση πόρων και διάλυση του ΚΑΦ 

Λιµένα Αλυκής Άρτας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 

για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005), 

β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως 
έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν µε το άρθρο 90 του 
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), 

γ) του Π.∆. 368/1989 «Οργανισµός Υπουργείου Εργα−
σίας» (ΦΕΚ 288/Α/1949) όπως ισχύει σήµερα, 

δ) του άρθρου 4 του Α.Ν. 2212/1940 (ΦΕΚ 54/Α/1940), 


