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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.. Υ5α,β/Γ.Π.οικ/42577 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ.Υ5β/Γ.Π οικ.14095 

(ΦΕΚ 138/τ.Β΄/8−2−2002) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Σύσταση Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας−Λευκάδας 
και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας σ’ αυτόν» ως 
προς την ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3, παράγραφος 3 του Ν. 2716/1999, 

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/1999).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ. Α΄/98) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2) Την αρ. Υ5β/Γ.Π οικ.14095 (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/8−2−2002) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Τομέα Ψυχικής 
Υγείας Κέρκυρας−Λευκάδας και ένταξη Μονάδων Ψυ−
χικής Υγείας σ’ αυτόν».

3) Την ανάπτυξη νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον 
συγκεκριμένο Τομέα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αρ. Υ5β/Γ.Π. 
οικ. 14095(ΦΕΚ 138/τ.Β΄/8−2−2002) υπουργική απόφαση με 
θέμα «Σύσταση Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας−Λευ−
κάδας και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας σ’ αυτόν», 
μόνο ως προς την ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
και ορίζονται οι ακόλουθες Μονάδες Ψυχικής Υγείας 
που εντάσσονται και λειτουργούν στον Τομέα Ψυχικής 
Υγείας Κέρκυρας−Λευκάδας.

• Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Κέρκυρας.

• Τμήμα Οξέων Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσο−
κομείου Κέρκυρας.

• Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
• Νοσοκομείο Ημέρας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Κέρκυρας.
• Μετανοσοκομειακός Ξενώνας (Ν. Μώρος) του Ψυχι−

ατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
• Ξενώνας ΕΡΑΤΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Κέρκυρας.
• Ξενώνας ΘΙΝΑΛΙΟΥ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Κέρκυρας.
• Οικοτροφείο ΘΑΛΕΙΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Κέρκυρας.
• Οικοτροφείο ΝΑΥΣΙΚΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκο−

μείου Κέρκυρας.
• Οικοτροφείο ΚΛΕΙΩ του Ψυχικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
• Οικοτροφείο ΑΛΚΥΟΝΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκο−

μείου Κέρκυρας.
• Οικοτροφείο ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του Ψυχιατρικού Νοσο−

κομείου Κέρκυρας.
• Προστατευόμενο διαμέρισμα Α΄ του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Κέρκυρας.
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• Προστατευόμενο δια μέρισμα Β΄ του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας.

• Προστατευόμενο διαμέρισμα Γ΄του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας.

• Οικοτροφείο ΝΕΦΕΛΗ για νοητική υστέρηση και δευ−
τερογενείς ψυχιατρικές διαταραχές ΑΜΚΕ Κλίμακα

• Κέντρο Ψυχικής Υγείας –Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

• Κινητή Μονάδα Κέρκυρας− Λευκάδας του Ψυχιατρι−
κού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

• Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας.
• Κέντρο Ημέρας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκά−

δας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
      Αριθμ. 144727 (2)
Ορισμός εκπαιδευτών για τη διδασκαλία στα σεμινάρια 

βραχείας διάρκειας (Α΄ περιόδου 2011) που διοργα−
νώνει το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) −
Ν.Π.Δ.Δ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 51 του 

ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λει−
τουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 50), όπως η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) 
και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ Α΄180).

β) Του π.δ. 590/1988 «Οργανισμός του Ινστιτούτου Γε−
ωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 286) και ειδικότερα 
της περίπτωσης α του άρθρου 6 αυτού.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθ. 2/47082/0022/26−9−2002 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γε−
ωργίας «Καθορισμός αμοιβής εκπαιδευτών Δημοσίων 
Υπαλλήλων και εκπαιδευτικών λειτουργών στο Ινστι−
τούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.−Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ 
Β΄ 1327).

3. Την αριθ. 271752/21−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελέ−
νη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 
Β΄ 1673).

4. Την αριθ. πρωτ. 152/14−2−2011 (ορθή επανάληψη) από−
φαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε., η οποία αναρτή−
θηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 4AΛΧ46ΨΧΚ6−Κ.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, για την 
αμοιβή των εκπαιδευτών, ύψους εξήντα τριών χιλιάδων 
(63.000,00) Ευρώ περίπου, η οποία έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Ι.Γ.Ε. (ΚΑΕ 0274, ΚΑΕ 0551) και προ−
έρχεται από τα δίδακτρα που έχουν προκαταβάλει οι 
ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση των σεμιναρί−
ων, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τους κάτωθι Γεωπόνους, ως ωρομίσθιους 
εκπαιδευτές, ανά γνωστικό αντικείμενο, για τη διδασκα−
λία στα σεμινάρια βραχείας διάρκειας (Α΄ περιόδου 2011) 
που διοργανώνει το Ι.Γ.Ε., ως ακολούθως:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Αγροβιοτεχνίες

− Αικ. Μοσχοπούλου (40 ώρες)
− Ευγενία Μανωλοπούλου (40 
ώρες)
− Σεραφείμ Παπανικολάου (40 
ώρες)

Αμπελουργία
Οινολογία

− Ηλίας Κόρκας (120 ώρες)

Ανθοδετική
(2 Τμήματα)

− Ρόμπερτ Κοέν (120 ώρες)
− Αγγ. Ιωαννίδου (60 ώρες)

Ανθοκομία
− Κων. Μπερτσουκλής
(60 ώρες)
− Άννα Αλεξίου (60 ώρες)

Αρωματικά και
Φαρμακευτικά Φυτά
(2 Τμήματα)

− Δήμ. Σωτηροπούλου (60 ώρες)
− Βασίλειος Κωτούλας (40 ώρες)
− Ανδρέας Παπασταύρου
(140 ώρες)

Βιολογική Καλλιέργεια

− Γεράσ. Τρωγιάνος (60 ώρες)
− Αντώνιος Μιχαηλάκης (40 
ώρες)
− Ιουλία Δροσινού (20 ώρες)

Δενδροκομία − 
Ελαιοκομία
(2 Τμήματα)

− Αθανάσιος Λίνος (50 ώρες)
− Βασίλειος Στουρνάρας
(20 ώρες)
− Χρήστος Παναγόπουλος
(50 ώρες)
− Ευάγγελος Φίλιας (120 ώρες)

Λαχανοκομία − Χαρ. Θανόπουλος (120 ώρες)

Κηποτεχνία
(3 Τμήματα)

− Αιμιλία − Ελένη Νικολοπούλου
(40 ώρες)
− Νικ. Χειμώνας (80 ώρες)
− Βλάσιος Μπισμπίκης (120 ώρες)
− Γεώργιος Μπαλωτής (120 ώρες)

Φυτοπροστασία
− Δημ. Τσιτσιγιάννης (60 ώρες)
− Παναγιώτης Μυλωνάς (60 
ώρες)

Μελισσοκομία
(7 τμήματα)

− Νικ. Εμμανουήλ (120 ώρες)
− Αντώνιος Τσαγκαράκης (120 
ώρες)
− Σ. Αντωνάτος (120 ώρες)
− Β. Αηδόνης (120 ώρες)
− Παν. Σκοτειδάκης
(120 ώρες)
− Α. Ρηγόπουλος (120 ώρες)
− Απόστολος Τζουμανίκας
(120 ώρες)
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Καλλιέργεια
Μανιταριών

− Αντώνιος Φιλιππούσης
(80 ώρες)
− Παναγιώτα Διαμαντοπούλου
(40 ώρες)

Συστήματα
Αυτόματης Άρδευσης

− Παναγιώτης Αντωνίου
(120 ώρες)

Εκτροφή Σαλιγκαριών 
(2 Τμήματα)

− Αναστασία Σαρχόσογλου 
(240 ώρες)

Προϊόντα Φυτικής 
προέλευσης για
φαρμακευτική χρήση

− Δημήτριος Καλλιμάνης
(120 ώρες)

2. Η σύμβαση των ανωτέρω εκπαιδευτών λήγει αυτο−
δίκαια με τη λήξη των σεμιναρίων βραχείας διάρκειας 
(Α΄ περιόδου 2011).

3. Οι ώρες των εκπαιδευτών μπορεί να τροποποιηθούν 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. εφόσον παρουσιαστούν 
λόγοι που κρίνονται ως ουσιώδεις από το Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου.

4. Σε περίπτωση παραίτησης εκπαιδευτή, αντικαθίστα−
ται από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου με νέο εκπαιδευτή.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
    Αριθμ. 3643/1101 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυτιλή−
νης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Καλ−

λικράτης).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση 

και’ Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις του ν. 1069/80 και τις τροποποιήσεις 

αυτού με τους νόμους 2065/92, 2218/94, 2307/96, 2503/97, 
2647/98, 2839/2000, 3013/2002, 3274/2004, 3320/2005, 
3731/2008, 3801/2009.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 637/1982 «Περί σύστασης ενι−
αίας επιχείρησης ύδρευσης−αποχέτευσης Μυτιλήνης» 
όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 111/1986 και 232/1996.

6. Τις αριθμ. 4201/7−5−2001 (ΦΕΚ 714Β/8−6−2001), 13524/7−
12−2001 (ΦΕΚ 1727Β΄/27−12−2001) 13339/30−1−2004 (ΦΕΚ 
376Β/25−2−2004) αποφάσεις τροποποίησης της συστα−
τικής πράξης της ΔΕΥΑΜ.

7. Την αριθμ. 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λέσβου περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης της ΔΕΥΑΜ και μετονομασία αυτής σε ΔΕΥΑΛ 
και τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης της 
ΔΕΥΑΜ ως προς το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ, 637/1982 
όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και διαμορ−
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 παρ.1:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Μυτιλήνης (ΔΕΥΑΜ) μετονομάζεται σε Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) με 
περιοχή αρμοδιότητας τα διοικητικά όρια της δημοτικής 
κοινότητας Μυτιλήνης.

Άρθρο 9 παρ.1:

Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δέκα (10) μέλη 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρό−
εδρος και τέσσερα μέλη (4) με τους αναπληρωτές 
τους είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Λέσβου, 
εκ των οποίων το ένα μέλος και ο αναπληρωτής αυ−
τού προέρχεται υποχρεωτικά από τη μειοψηφία. Ένα 
μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−
χείρηση μαζί με τον αναπληρωτή του. Ένα μέλος είναι 
εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Παλεσβιακό Εργατικό 
Κέντρο) μαζί με τον αναπληρωτή του και τέσσερα 
μέλη μαζί με τους αναπληρωτές τους είναι κάτοικοι 
του Δήμου Λέσβου, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και 
εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με το αντικείμενο 
της επιχείρησης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 637/1982 
όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 111/1986 και οι αριθ. 
232/19964201/7−5−2001 (ΦΕΚ 714Β΄/8−6−2001), 13524/7−
12−2001 (ΦΕΚ 1727Β΄/27−12−2001) 13339/30−1−2004 (ΦΕΚ 
376Β/25−2−2004) αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων 
Περιφέρειας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
της ΔΕΥΑΜ.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 6 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 12298/2550 5887/1069 (4)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας».
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δ) του άρθρου 7 παρ. 16 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄) 
και του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 
90 Α΄) − Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Νομάρχη σε Περι−
φερειακό Διευθυντή και Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, 
αντίστοιχα.

ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄98), σχετικά με τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον 
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Το από 11−10−1938 Β.Δ. (ΦΕΚ 385 Α΄), περί συστά−
σεως ιδίου νομικού προσώπου στο Δήμο Λαμιέων με 
την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Λαμίας» με την οποία 
εγκρίθηκε η υπ αριθ. 407/1938 πράξη της Διοικούσας 
Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 9606/29−6 −2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 983 Β΄).

4. Το αριθ. 6115/2−2−2011 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων 
με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 36/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάργησης 
του ανωτέρω νομικού προσώπου, η οποία περιήλθε σε 
Ορθή Επανάληψη, ως προς την αντιστοιχία του προσωπι−
κού με τη σχέση εργασίας, και διαβιβάστηκε με το αριθ. 
18348/17−3−2011 έγγραφο του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Λαμίας».

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η τυ−
χόν περιουσία του καταργηθέντος νομικού προσώπου 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Λαμιέων.

Το προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω νομικό πρό−
σωπο, που καταργείται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981, όπως 
ισχύει, και κατά τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 
του Ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 6 Απριλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
F

    Αριθμ. 2827 (5)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Καβάλας − Δ.Ε.ΚΕ.Κ.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. 
Α/7−6−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε−
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.Δ 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρ. 225, 226 και 109 του 
Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 149, 93 και της παρ.1 του 
αρθ.269 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α/8−6−2006)5/28−12−2010), 
όπως ισχύουν.

5. Το αριθ. οικ.9373/25−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

6. Την αριθ. 2174/2−2−1995 απόφαση σύστασης του Δη−
μοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΦΕΚ 75/Β΄/6−2−1995) η 
οποία τροποποιήθηκε με τις αριθ.30/1592/9−1−97 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού Δ/ντή της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ34/Β΄/23−1−1997) και 2533/2−4−1999 απόφαση 
του Γ.Γ.Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΦΕΚ445/Β/26−4−1999).

7. Το αριθ. 4623/1−3−2011 έγγραφο του Δημάρχου Κα−
βάλας.

8. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με 

την επωνυμία «Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Καβάλας 
Δ.Ε.ΚΕ.Κ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 31 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
              Αριθμ. απόφ. 88 (6)
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 544/14−12−2010 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη μετα−
φορά της εργαζόμενης πρώην Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ανάπτυξης του Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), Γκίκα 
Μαρίας του Ιωάννη και τη σύσταση θέσης ΙΔΑΧ στο 
Δήμο Αχαρνών για την κατάταξή της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Ν. 3838/10.

4. Το αρ. 9 παρ.9 του 3469/06.
5. Τις με αριθμ. 153/2007, 190/2008 και 323/2008 του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 544/2010 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
7. Την υπ’ αριθμ. 127/16−9−2010 απόφαση του Α΄ Τμή−

ματος του Α.Σ.Ε.Π.
8. Τη με αριθμ. 362/2009 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών.
9. Και τη με αριθ. Πρωτ. 19361/11−3−2011 Βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία η δα−
πάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 30−6021.002, 30−6054, και 
30−6021.001 που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2011, ομόφωνα αποφασίζει:
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Α) Την Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 544/14−12−2010 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά 
τη μεταφορά της εργαζόμενης της πρώην Δημοτικής Επι−
χείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), Γκίκα 
Μαρίας του Ιωάννη και τη σύσταση μίας (1) προσωρινής 
προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Αχαρνών για την 
κατάταξη της παραπάνω αναφερόμενης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ −
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

Γκίκα Μαρία Ιωάννης ΔΕ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αχαρνές, 17 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

F
      Αριθμ. αποφ. 54/2011 (7)

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (άρθρ. 103 Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 
7−6−10).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του 
Ν.  3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. πρωτ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπ. 
ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 
318/Β/25−2−2011).

4. Τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο Δήμο.

5. Την αριθμ. 9963/6929/28−3−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 54/2011 απόφασης του 
δ.σ Πετρούπολης, αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε τις κατωτέρω σχολικές επιτροπές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν:

− 1ο γυμνάσιο και 1o λύκειο (ΦΕΚ 1098/Β΄/21−7−2010)
− 4ο γυμνάσιο (ΦΕΚ 1098/Β΄/21−7−2010)
− 2ο και 5ο γυμνάσιο (ΦΕΚ 129/Β΄/5−3−1993)
− 3ο γυμνάσιο (ΦΕΚ 2593/22−12−2008)
− 6ο γυμνάσιο (ΦΕΚ 469/Β΄/5−3−2004)
− 2ο λύκειο (ΦΕΚ 129/Β΄/5−3−1993)
− 3ο λύκειο (ΦΕΚ 2736/Β΄/31−12−2008)
− 5ο λύκειο (ΦΕΚ 69/Β΄/29−1−2001)
− 4ο λύκειο (ΦΕΚ 129/Β΄/5−3−1993)
− 1ο ΕΠΑ.Λ (ΤΕΕ) (ΦΕΚ 1384/Β΄/10−11−2000)
2. Συνιστούμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία: «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης».

3. Σκοπός
Σκοπός του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Πετρούπολης», θα είναι η διαχείριση των πιστώσε−

ων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγο−
ράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, 
η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 
αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοι−
χων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε 
άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη 
της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 
ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από δι−
άταξη νόμου.

4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από Δεκατρία 
(13) μέλη, ως εξής:

− Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τρεις (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου

− Δύο (02) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για 
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

− Έναν (1) δημότη.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.»

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

5. Κατανομή πιστώσεων, έσοδα, έξοδα
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 

κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
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στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. 
(άρθρο 2 Πρωτ.: 8440/24.02.2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ).

1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατά−
ξεις του Β.Δ. 17− 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», 
όπως ισχύει καθώς και του Ν. Δ. 476/1974 «περί λογιστι−
κού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν 
υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι ει−
σπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά 
τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πλη−
ρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημε−
ρολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον 
οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.

6. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει κάθε φορά

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Περιουσία
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακί−

νητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 
1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

8. Προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, 
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των 
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, 
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην απόφα−
ση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ με αρ, πρωτ. 8440/24.02.2011: 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/Β΄/
25−2−2011) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/06.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πετρούπολη, 17 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ

F
      Αριθμ. απόφ. 53/2011 (8)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ−

παίδευσης (άρθρ. 103 Ν. 3852/2010).

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−

μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 
7−6−10).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. πρωτ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπ. 
ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 
318/Β/25−2−2011).

4. Τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
που λειτουργούσαν στο Δήμο.

5. Την αριθμ. 9963/6932/28−3−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 53/2011 απόφασης του 
δ.σ Πετρούπολης, αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε τις κατωτέρω σχολικές επιτροπές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν:

− 1ο και 16ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 2166/Β΄/20−10−2008
− 2ο, 12ο και 17ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1134/Β΄/11−6−2009)
− 3ο και 8ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 789/Β΄/13−9−1995)
− 4ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1052/Β΄/5−6−2008)
− 5ο και 11ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 2593/Β΄/22−12−2008)
− 6ο και 7ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 789/Β΄/13−9−1995)
− 9ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 789/Β΄/13−9−1995)
− 10ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 2736/31−12−2008)
− 13ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1067/10−6−2008) και 1521/Β΄/

4−8−2008)
− 14ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1398/Β΄/16−11−2000)
− 8ο δημοτικό και 15ο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 735/25−8−1997)
− 1ο δημοτικό (ΦΕΚ 111/Β΄/5−2−2001)
− 2ο δημοτικό (ΦΕΚ 789/13−9−1995)
− 3ο και 6ο δημοτικό (ΦΕΚ 789/13−9−1995)
− 4ο δημοτικό (ΦΕΚ 404/29−4−1998)
− 5ο δημοτικό (ΦΕΚ 789/13−9−1995)
− 7ο δημοτικό (ΦΕΚ 735/25−8−1997)
− 9ο δημοτικό (ΦΕΚ 469/Β΄/5−3−2004)
− 10ο δημοτικό (ΦΕΚ 789/13−9−1995)
− 12ο δημοτικό (ΦΕΚ 789/13−9−1995)
2. Συνιστούμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία: «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης».

3. Σκοπός
Σκοπός του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Πετρούπολης», θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

4. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία 
(13) μέλη, ως εξής:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12155

− Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τρεις (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

− Μία (1) διευθύντρια Νηπιαγωγείου, εκ των πέντε αρ−
χαιοτέρων

− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης

− Έναν (1) Δημότη
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.»

5. Κατανομή πιστώσεων, έσοδα, έξοδα
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 

κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. 
(άρθρο 2 Πρωτ.: 8440/24.02.2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ).

1. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Β.Δ. 17− 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», 
όπως ισχύει καθώς και του Ν. Δ. 476/1974 «περί λογιστι−
κού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν 
υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

2. Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι ει−
σπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά 
τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.

3. Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πλη−
ρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημε−

ρολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον 
οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.

6. Πόροι του Ν. Π.Δ.Δ είναι:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Περιουσία
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

8. Προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην απόφαση 
του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ με αρ, πρωτ. 8440/24.02.2011: «Κα−
θορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθ−
μιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/Β΄/25−2−2011) 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.  3463/06.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πετρούπολη, 17 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008681705110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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