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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για τέσσερις (4) υπαλλή−
λους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2011. .................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας ενός
(1) μονίμου υπαλλήλου (κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών)
του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ...............
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας δύο (2)
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ Σταυ−
λιτών) του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ..
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπουργικής απόφα−
σης 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για ανα−
θέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ..........................................................................
Εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διαδικασίες του
βραβείου OSCAR. .........................................................................
Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Ανα−
πτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερεια−
κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. ...............................
Συγχώνευση των Πρωτοβάθμιων Σχολικών Επιτρο−
πών των πρώην Δήμων Φαναρίου − Πάργας σε
ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχο−
λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Πάργας». ....................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16484
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για τέσσερις (4) υπαλλή−
λους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010)
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και
το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/4/1.7.2011)
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικης Στρατηγικής 2012−2015».
β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
γ) του Π.Δ/τος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας».
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση....Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄)
3. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).
4. Την αριθ. 2/14924/0022/01.04.2010 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το αριθ. 5187/29561/23.03.2010 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας,
με τους πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργα−
σίας, και τη συνημμένη αριθ. 579/6γ/18.03.2011 βεβαίωση
ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. Λάρισας.
6. Την ανάγκη απασχόλησης τεσσάρων (4) μονίμων
υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την φύλαξη
των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας και ειδικά της Δ/νσης Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης, λόγω των αλλεπάλληλων
αποπειρών διάρρηξης, με σκοπό την κλοπή των εντύπων
διαμονής αλλοδαπών (βινιέτες) κ.λπ.

27440

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά
ευρώ για είκοσι οκτώ λεπτών (7.187,28 €), θα καλυφθεί
από εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 και συγκεκριμένα από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 0511 και 0512
του ειδικού φορέα 992−35/071, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το έτος 2011, υπερωριακή εργασία
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές και νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για τέσσερις (4) υπαλλήλους της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας για την
φύλαξη των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας και ειδικά της Δ/νσης Αλ−
λοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω των αλλεπάλληλων
αποπειρών διάρρηξης, με σκοπό την κλοπή των εντύπων
διαμονής αλλοδαπών (βινιέτες) κ.λπ. ως εξής:
Για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΥΕ Φυλάκων,
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά υπάλληλο για απογευματινή υπερωριακή
απασχόληση,
μέχρι δέκα έξι (16) ώρες το μήνα και μέχρι ενενήντα
έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για απασχόληση κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες,
μέχρι δέκα έξι (16) ώρες το μήνα και μέχρι ενενήντα έξι
(96) ώρες ανά υπάλληλο για νυχτερινή απασχόληση
σύμφωνα με τους πίνακες προγραμματισμού υπερωρια−
κής εργασίας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και μέχρι 31.12.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 76916α/Β2
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας ενός (1)
μονίμου υπαλλήλου (κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών) του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήμα−
τος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23−12−2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010.
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περίπαροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
3. Το με Αρ. Πρωτ. Φ.5/187/03−06−2011 έγγραφο του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του
Ζωοτεχνικού Τμήματος του Ταμείου Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης επιβάλλεται επειδή:

α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμε−
ρης εβδομαδιαίας εργασίας με την Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ
198/6−4−1981 τ.Β) Διυπουργική απόφαση,
β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι σε αυτό 37,5
ώρες εβδομαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι (6) ημέ−
ρες και
γ) η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού είναι απα−
ραίτητη για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού του
Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος, του οποίου η
φροντίδα (τάισμα και αρμεγή) απαιτεί την παρουσία αν−
θρώπινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθόλη τη διάρκεια
του χρόνου. Τα ζώα εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις του
Αγροκτήματος για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών αναγκών της Γεωπονικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ταμεί−
ου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πιστώσεις για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές
ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα
(3.150,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2011:
την υπερωριακή αποζημίωση σε έναν (1) μόνιμο υπάλ−
ληλο, κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών, του Ταμείου Διοική−
σεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, για εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ
0263), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας και για αριθμό ωρών διακόσιες τριάντα
δύο (232) συνολικώς.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750,00)
Ευρώ και βαρύνει τον ΚΑΕ 0263.
Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περί−
πτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την
αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 76916β/Β2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας δύο (2)
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου (κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ Σταυλιτών)
του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτή−
ματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
297/23−12−2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010.
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30−8−88), όπως ισχύουν.
4. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
5. Το με Αρ. Πρωτ. Φ.5/187/03−06−2011 έγγραφο του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του
Ζωοτεχνικού Τμήματος του Ταμείου Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης επιβάλλεται επειδή:
α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμε−
ρης εβδομαδιαίας εργασίας με την Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ
198/6−4−1981 τ.Β) Διυπουργική απόφαση,
β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι σε αυτό 37,5
ώρες εβδομαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι (6) ημέ−
ρες και
γ) η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού είναι
απαραίτητη για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού
του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος, του
οποίου η φροντίδα (τάισμα και αρμεγή) απαιτεί την
παρουσία ανθρώπινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθό−
λη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ζώα εκτρέφονται στις
εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος για την εξυπηρέτη−
ση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της
Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
6. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία «... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/
05−02−2004 κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή που
αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του
Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαι−
τούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία
αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτα−
του Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζε−
ται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α΄ μέρους
του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις.»
7. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με το με
Αριθμ. Πρωτ. Φ.5/187/03−06−2011 έγγραφο του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης.
8. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011 έχουν
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εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ταμεί−
ου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πιστώσεις για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές
ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα
(3.150,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2011:
Την υπερωριακή αποζημίωση σε δύο (2) υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ένας της κατηγορίας ΔΕ Σταυλιτών και ένας ΥΕ Σταυ−
λιτών) του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγρο−
κτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και για αριθμό
ωρών τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (464) συνολικώς.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα
(1.350,00) Ευρώ, και βαρύνει τον ΚΑΕ 0263.
Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την
αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθμ. 90198/Γ2
(4)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπουργικής απόφα−
σης 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέ−
σεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.
και ΕΠΑ.Σ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ. του ν. 3475/2006
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την υπουργική απόφαση 118842/Γ2/17−09−2008 «Ανα−
θέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ
και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις υπ’ αριθ. 5/02−03−2011 (θέμα 3ο) και 14/12−07−2011 (θέ−
ματα 5ο και 9.4ο) Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Τις διατάξεις της απόφασης 1120/Η/07−01−2010 περί
«Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
(ΦΕΚ 1 Β΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπουργική από−
φαση 118842/Γ2/17−09−2008 ως ακολούθως:
1. Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του
ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και
Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, ορίζεται
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικό−
τητας ΠΕ17.05 (Πολιτικοί ΤΕΙ−ΚΑΤΕΕ).
2. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών», που προβλέπεται
στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμέ−
νων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοι−
χίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω
υπουργική απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας).
3. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών−Έργα και Δημι−
ουργοί», που προβλέπεται στην ειδικότητα Σχεδιασμού
Εσωτερικών Χώρων των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του
Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των
ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και
Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, ορίζεται
ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου
ΠΕ02 (Φιλολόγων).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 118842/
Γ2/17−09−2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο Μόνο
Το κινηματογραφικό έργο, με το οποίο θα εκπρο−
σωπηθεί η Ελλάδα στις διαδικασίες του Βραβείου
OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας κατά τη 84η διοργάνωση
της Ακαδημίας κινηματογράφου, θα προταθεί από το
ΥΠ.ΠΟ.Τ. μετά από γνώμη της Επιτροπής του επόμενου
εδαφίου.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από επτά
(7) μέλη εγνωσμένου κύρους, τα οποία προέρχονται,
κυρίως, από τον χώρο του κινηματογράφου.
Παρέχει τη γνώμη της για την επιλογή του κινηματο−
γραφικού έργου, το οποίο θα προταθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.
προκειμένου να μετάσχει στις διαδικασίες του Βραβείου
OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας, σύμφωνα με τους ειδικούς
κανόνες της Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Βραβείο
OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας.
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και
ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Χρέη Γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών
Μέσων. Για τις συνεδριάσεις δεν καταβάλλεται αμοιβή
στα μέλη της.
Η παροχή της γνώμης της Επιτροπής προς τον Υπουρ−
γό Πολιτισμού και Τουρισμού γίνεται εντός της προ−
θεσμίας που τάσσεται από τον ίδιο με την απόφαση
συγκρότησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2011

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75331
(5)
Εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διαδικασίες του
βραβείου OSCAR.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 35 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και
ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).
γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
δ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).
ε) 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 Α΄ 98).
2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/69636/846/18−7−2011 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικο−
ακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ö
Αριθμ. 182
(6)
Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξι−
ακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμ−
βουλίου Δυτικής Ελλάδας.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 164, 184 παρ. 4, 186,
282 παρ. 1α, 4, 16 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 231/57/10.1.2011 (ΦΕΚ 25/τ.ΥΟΔΔ/9.2.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄/27.11.1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/19.7.1974)
«Περί λογιστικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί−
ου».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1995)
«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων».
8. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10.7.2007)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».
9. Την υπ’ αριθμ. 2115/24.1.2011 (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/9.2.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
Ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγ−
μένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρ−
χες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων,
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
11. Το γεγονός ότι, για την συμμετοχή των μελών στην
εν λόγω επιτροπή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικ. έτους 2011, εκτός από εκείνη, η οποία έχει ήδη εγ−
γραφεί κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έχει
εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον Προϋπολογισμό του
2011 και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 072, “Υπη−
ρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας”
και στον ΚΑΕ 0515 “Αποζημιώσεις για συμμετοχή σε
Συμβούλια”, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
184 του ν. 3852/2010.
12. Το γεγονός ότι για την μετακίνηση των μελών της
ανωτέρω επιτροπής προκαλείται δαπάνη για το υπό−
λοιπο διάστημα του έτους 2011 ποσού 3.000,00 ευρώ,
η οποία έχει υπολογισθεί στον Ειδικό Φορέα 072 και
ΚΑΕ 0711 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων
στο εσωτερικό» συνολικής εγγραφείσης πίστωσης
150.000,00 ευρώ. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετή−
σια δαπάνη ύψους περίπου 6.000,00 ευρώ, η οποία θα
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς,
αποφασίζουμε:
1. Τη Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο “Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας”.
2. Τη μεταβίβαση στην επιτροπή αυτή, κατά τα άρθρα
163 και 164 του Ν. 3852/2010 των αρμοδιοτήτων των Προ−
γραμματισμού, Ανάπτυξης, Οικονομίας, Υγείας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες κατά τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό
Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
i. Την έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη έρ−
γων στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για
υπογραφή κάθε σχετικής πράξης συμπεριλαμβανομένης
και της σύμβασης
ii. Την έγκριση ή τη λύση Προγραμματικών Συμβάσεων
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων
φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης
στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή
iii. Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουρισμό,
καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή
της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους
δήμους της περιφέρειας
iv. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων που αφορούν στη
διεκδίκηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων
v. Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Εκθέσεις πάσης φύσεως
vi. Την έγκριση υποβολής πρότασης σε χρηματοδο−
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τούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο έργο για την οποία
απαιτείται απόφαση Συλλογικού Οργάνου
vii. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων (ημερίδων, συ−
νεδρίων κ.ά.) που αφορούν την συμμετοχή και προβολή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλους τους ανα−
πτυξιακούς τομείς
viii. Τον καθορισμό των θέσεων στις Λαϊκές Αγορές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/
τ.Α΄/13.3.2006)
ix. Τις αποφάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων
δημόσιας υγείας κατά τις ρυθμίσεις των άρθρων 12 και
14 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/6.8.2003)
x. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τρόπου
άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε
όλους τους τομείς εφαρμογής
xi. Την έγκριση του προγράμματος των προμηθειών
υλικών και παρεχομένων υπηρεσιών μέχρι του ποσού
των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
xii. Τις εγκρίσεις πάσης φύσης δαπανών, συμπεριλαμ−
βανομένων και αυτών για δημόσιες και διεθνείς σχέσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνδιοργανώσεις τοπικού και
υπερτοπικού χαρακτήρα, καθώς και υλοποίησης αθλητι−
κών προγραμμάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
xiii. Την έγκριση συμμετοχής σε προγράμματα πολι−
τιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και
των δήμων
xiv. Την έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών προγραμ−
μάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας
xv. Την έγκριση κοινής οργάνωσης με τοπικούς φορείς
πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή τους
στους νέους
xvi. Την έγκριση υλοποίησης Αθλητικών προγραμμά−
των σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους,
δήμους, καθώς και άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου
xvii. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του
Ν. 3852/2010.
3. Τον ορισμό της σύνθεσης της επιτροπής από 13
μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος
να είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο αντιπεριφερειάρ−
χης. Από τα 12 μέλη της Επιτροπής, τα 7 να προέρχονται
από την πλειοψηφία και τα 5 από το σύνολο της μειο−
ψηφίας. Ανάλογα να ορίζονται και ισάριθμα αναπληρω−
ματικά μέλη, με αύξουσα σειρά αναπλήρωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 54/2011
(7)
Συγχώνευση των Πρωτοβάθμιων Σχολικών Επιτροπών
των πρώην Δήμων Φαναρίου − Πάργας σε ένα ενιαίο
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 241 του
(Ν. 3463/2006) Δ.Κ.Κ. περί σύστασης, διοίκησης και συγ−
χώνευσης – κατάργησης νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου.
3. Την με αριθ. 12956/611/15−04−2011 απόφαση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής − Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πρέβεζας σύμφωνα
με την οποία ελήφθη νόμιμα η αριθ. 54/2011 Α.Δ.Σ του
Δήμου Πάργας.
4. Την αριθ. 11 (αριθ. πρωτ. 4569/27−01−2011 Εγκύκλιο
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Θέματα συγχωνεύσεων και προ−
σωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
επιχειρήσεων των Δήμων», αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση των Πρωτοβάθμιων Σχολικών Επι−
τροπών των πρώην Δήμων Φαναρίου και Πάργας και
τη σύσταση (1) ενός Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας»,
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Διοίκηση − Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Ν.Π. θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως κάτωθι:
− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου.
− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Πάργας.
− Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και Κη−
δεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μο−
νάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων των
σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
− Όταν συζητούνται θέματα της συγκεκριμένης Σχο−
λικής Μονάδας, τότε συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο
οικείος διευθυντής
3. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης 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. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου, το ύψος της οποίας θα διαμορφώνεται ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή
της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) Πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
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, εξομοιωμένο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρ−
γας ή του νεοσυσταθέντος Νομικού Προσώπου. Στην
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι
επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καναλλάκι, 20 Απριλίου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΣΗ
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øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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