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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 3130 (1)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγω−

γών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 
88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ.2 και 99 του Συντάγματος
β) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 693/1997 

(262 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του 
Ν. 2172/1993 (207 Α΄)

γ) Του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 3038/2002 «Για την επί−
λυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ−
ματος και άλλες διατάξεις» (180/Α΄).

2. Το υπ’ αριθμ. 7/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε Δημόσια 
Συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών του 
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας 
και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ.2 του Συ−
ντάγματος, για το έτος 2012, συγκροτούμε:

Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας 
για το έτος 2012 αποτελούμενο από τα κάτωθι μέλη:

Ι. Τακτικά:
1. Παναγιώτη Πικραμμένο του Όθωνα, Πρόεδρο του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.
2. Εμμανουήλ Κουσιουρή του Γεωργίου, Σύμβουλο της 

Επικρατείας.
3. Νικόλαο Πάσσο του Ελευθέριου, Αρεοπαγίτη.
4. Μαρία Βλαχάκη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. α) Ιωάννη Κονιδάρη του Μαρίνου και
β) Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου Καθηγητές 

της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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6. α) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθη−
νών και

β) Παύλο Ιωαννίδη του Γρηγορίου, Δικηγόρο Αθηνών 
ομοίως, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Δικηγόρων.

ΙΙ. Αναπληρωματικά:
1. α) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου, Σύμβουλο της 

Επικρατείας και
β) Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή, Σύμβουλο της 

Επικρατείας, ομοίως.
2. α) Βασίλειο Φούκα του Δημητρίου, Αρεοπαγίτη και
β) Κωνσταντίνο Τσόλα του Νικολάου, Αρεοπαγίτη, 

ομοίως
3. α) Στυλιανό Λεντιδάκη του Βασιλείου, Σύμβουλο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) Ευάγγελο Νταή του Δημητρίου, Σύμβουλο του Ελε−

γκτικού Συνεδρίου ομοίως.
4. α) Μαρία−Λήδα Πίψου του Θεοφάνους,
β) Νικόλαο Νίκα του Θεοδοσίου, Καθηγητές της Νο−

μικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης

γ) Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη, Καθηγητή 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και

δ) Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου, Καθηγητή 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

5. α) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Ζαχαρία 
β) Νικόλαο Μαυρομάτη του Χρήστου 
γ) Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου και 
δ) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη, Δικηγόρους Αθη−

νών μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των 
Δικηγόρων.

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του 
άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 
παρ. 1 του Ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του 
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας 
και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά:
1. Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νο−

μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης και

2. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο Αθη−
νών, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των 
Δικηγόρων.

Αναπληρωματικά:
1. α) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα, Καθηγητή 

της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και

β) Παναγιώτη Λαζαράτο του Κοσμά, Καθηγητή της 
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.

2. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο 
Αθηνών και

β) Ιωάννη Δρυλλεράκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο 
Αθηνών ομοίως, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου των Δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Αριθμ. 1417/1370 (2)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 456/2011 απόφασης του Δημοτι−

κού Συμβουλίου Σαλαμίνας περί σύστασης επτά (7) 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Σαλαμίνας, 
σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 10 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/1/2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

ε) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»

στ) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 
2010.

2. Την υπ’ αριθμ. 5652/1011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Εργατικών Διαφο−
ρών) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Βασιλείου 
Παπακωνσταντίνου του Δήμου, Εμμανουήλ Ρίκου του 
Οδυσσέα, Μαρίας Ήσυχου του Ιωάννη, Χρήστου Φράπη 
του Ανδρέα, Παναγιώτη Σγούρα του Αθανασίου, Νικο−
λάου Πέππα του Ιωάννη και Χαραλάμπου Κανάκη του 
Ευκλείδη, υπαλλήλων του Δήμου Σαλαμίνας με συμβά−
σεις, όπου αναγνωρίζεται ότι οι ανωτέρω συνδέονται με 
τον Δήμο Σαλαμίνας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξυπηρετούντες 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

3. Το υπ’ αριθμ. 2440/2011 Πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της ανωτέρω απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και συνεπώς η από−
φαση έχει καταστεί τελεσίδικη.

4. Την υπ’ αριθμ. 456/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαλαμίνας περί σύστασης επτά (7) προ−
σωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 
Σαλαμίνας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 456/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας περί σύστασης επτά (7) 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του 
Δήμου Σαλαμίνας, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
του Δήμου

ΔΕ Υπάλληλος 
Γραφείου

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΙΚΟΣ
του Οδυσσέα

ΥΕ Εργατών
καθαριότητας

1
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ΜΑΡΙΑ ΗΣΥΧΟΥ 
του Ιωάννη

ΔΕ Υπάλληλος 
Γραφείου

1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΤΤΗΣ
του Ανδρέα

ΥΕ Εργατών
καθαριότητας

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ
του Αθανασίου

ΥΕ Εργατών
καθαριότητας

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
του Ιωάννη

ΔΕ Οδηγός 1

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
του Ευκλείδη

ΥΕ Υπάλληλος
Γραφείου

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον υπό 
κατάρτιση οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 
Δήμου. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
133000,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋ−
πολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 σε βάρος των 
Κ.Α. 20−6021.000, 20−6052.000, 20−6022.001 και 10−6052.000. 
Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 65/839 (3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Tεμπών 

Ν. Λάρισας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών (ΚΕΠ).

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/ 
28−12−2009).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας – Στερεάς Ελλάδας»

4. Του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) 
«Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», όπως συ−
μπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α΄/2011/)

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−2011 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/ 
27−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν τριά−
ντα τρεις (33) συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης 
διάρκειας, μεταξύ των οποίων και μία (1) σύμβαση μίσθω−
σης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών.

6. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ12−5−/27680/30−12−2011 έγ−
γραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο στάλθηκαν 
πίνακες κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την στελέχωση 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), με τον όρο 
ότι οι συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που θα 
στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις εγκυκλίους του Υπουργείου με υπ’ αριθμ. ΔΟΛ−
ΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/ 
10−9−2007.

7. Τα υπ’ αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011 έγ−
γραφα του Τμήματος Οικον. Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ενός (1) φυσικού προσώπου, ειδικότητας όπως 
αυτή αναφέρεται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 για τη 
λειτουργία του (1033) Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών 
(ΚΕΠ) του Δήμου Τεμπών (ΚΕΠ τέως Δήμου Γόννων) 
Νομού Λάρισας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω 
άρθρο και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 
24/Α΄) όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των 
συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφί−
ων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν, υπά−
γονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ. (σύμφωνα 
με το υπόδειγμα της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4−35/5326/10−03−2010 
εγκυκλίου).

3.α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, δεν θα συναφθούν 
νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπό−
λοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Υπουργείου Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, 
δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για 
το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.

β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρω−
τοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμ−
βαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, 
χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το Υπουρ−
γείο Εσωτερικών δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

5. Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνο−
λική δαπάνη 10.560,00 ευρώ ή 12.000,00 ευρώ (ανάλογα 
με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τη μία (1) σύμ−
βαση μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών για 
το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τις συνολικές 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό και αφορούν στην απόδοση των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που διαθέτει το Υπουρ−
γείο Εσωτερικών. 
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α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 
055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880 Ευρώ.

β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

β.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ.

β.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 1000 ευρώ 

Το ανωτέρω έργο δεν ενάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.

Οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα κα−
θορισθούν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

    Αριθμ. 440/4262 (4)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο

του Δήμου Σοφάδων.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 6, 280 παρ. 1 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)

Β) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχι−
κών πράξεων» (ΦΕΚ 143/Α΄/1976) όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α΄/1995) και το 
άρθρο 14 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30−5−1997).

2. Τη υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση 
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 
1984/Β΄/22−12−2010).

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.127080/57510/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των ληξι−
αρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010» (Εγκύκλιος 65).

4. Το υπ’ αριθμ. 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/27−12−2010).

5. Τη υπ’ αριθμ. 2990/18604/2011 απόφασή μας σχετικά 
με τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 385/Β΄/2011).

6. Την υπ’ αριθμ. 5768/33731/2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 
294/Γ΄/2011) σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Λη−
ξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων Νομού 
Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
20003/122722/3−11−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 2613/Β΄/ 
8−11−2011, ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ10−10Ω).

7. Το υπ’ αριθμ. 472/5−1−2012 έγγραφο του Δήμου Σο−
φάδων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 7/2012 
απόφαση του Δημάρχου Σοφάδων με θέμα «Ορισμός 
Ληξιάρχου», με την οποία προτείνεται η ανάθεση καθη−
κόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Άρνης στην 
υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Φραγγίδη Αθανασία του 
Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
με βαθμό Γ’ σε αντικατάσταση της υπαλλήλου του Δήμου 
Πλατώνη Κωνσταντίνου του Θωμά κλάδου ΔΕ1 Διοικητι−
κών με βαθμό Α΄, λόγω παραίτησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5768/33731/2011 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 294/Γ΄/2011) σχετικά με την ανάθεση καθηκό−
ντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων 
Νομού Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 20003/122722/3−11−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 2613/
Β΄/8−11−2011, ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ10−10Ω), κατά το μέρος που 
αφορά τη Δημοτική Ενότητα Άρνης του Δήμου Σοφάδων 
Νομού Καρδίτσας ως εξής:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην 
υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Φραγγίδη Αθανασία 
του Χρήστου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών με βαθμό Γ’, για τη Δημοτική Ενότητα Άρνης 
του Δήμου Σοφάδων νομού Καρδίτσας. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αριθμ. 5768/33731/2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 
294/Γ΄/2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
20003/122722/3−11−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 2613/Β΄/8−11−
2011, ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ10−10Ω).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 16 Ιανουαρίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 2694/254 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2012 

για προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπεί−
ρου.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/14−11−2011, Εγκύ−
κλιο του Υπ. Οικονομικών περί παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.»
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4. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου 
έργου Misrar «Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns» − «Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευ−
ρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» της Κοινοτικής Πρωτοβουλί−
ας, INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, με 
αριθμό έγκρισης του προγράμματος 0763 R/12−03−2010.

5. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
που αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ−
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι−
σμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του προγράμ−
ματος κτλ) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου Misrar 
«Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and 
Towns» − «Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές 
περιοχές και πόλεις», εργάζονται και πέραν του κανο−
νικού ωραρίου καθώς και εξαιρέσιμες και αργίες.

6.Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός ότι 
το ύψος της δαπάνης θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις 
της κατηγορίας δαπανών «STAFF − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του 
έργου Misrar «Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns» − «Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε 
Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις». Το ποσό των 6.548 
Ευρώ για την κατηγορία «Προσωπικό» προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε εξέλιξη έρ−
γου: Misrar «Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns» − «Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε 
Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» της Κοινοτικής Πρω−
τοβουλίας, INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική 
Συνεργασία όπως παρακάτω:

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

1 Π.Ε.
Θεσπρωτίας

3 720

ΣΥΝΟΛΟ 3 (συνολικά για τους 
τρεις υπαλλήλους)

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της και μέχρι 31−12−2012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηγουμενίτσα, 12 Ιανουαρίου 2012 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 162 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Πε−

ριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 186 και 282 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/3−1−2011 (ΦΕΚ 3/Β/2011) απόφαση 
μας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
στον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 1748/13−7−2011 (ΦΕΚ 1782/Β/2011) από−
φασή μας, περί ανάκλησης της υπ’ αρίθμ. 2/3−1−2011 (ΦΕΚ 
3/Β΄/2011) ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
στον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας.

7. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς 
και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κρά−
τους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυ−
ξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων 
και τον νόμιμο αναπληρωτή του το δικαίωμα να υπογρά−
φουν «Με Εντολή Περιφερειάρχη» έγγραφα, αποφάσεις, 
πράξεις κλπ, που αφορούν τα παρακάτω θέματα:

1. Τα απαντητικά και πληροφοριακά έγγραφα για τα 
οποία υπάρχει εκφρασμένη άποψη της διοίκησης, καθώς 
και τις εγκρίσεις για τη χορήγηση αντιγράφων, εφόσον 
επιτρέπεται από το νόμο η χορήγησή τους.

2. Τις απαντήσεις σε αναφορές και καταγγελίες πολιτών, 
καθώς και τα έγγραφα με τα οποία τίθενται προθεσμίες.

3. Τα προπαρασκευαστικά, διαβιβαστικά και υπομνη−
στικά έγγραφα, καθώς και παντός είδους βεβαιώσεις 
σε θέματα της Υπηρεσίας.

4. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται οποιαδήποτε 
έγγραφα και αποφάσεις στο αρχείο, τα έγγραφα που 
αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας, καθώς και τις 
κανονικές άδειες των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

5. Τις εντολές μετακίνησης εκτός έδρας και εντός Περι−
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και 
τις εντολές ελέγχου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

6. Την θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Ανάπτυξης.

7. Την έγκριση τεχνικού υπομνήματος και προϋπολογι−
σμού, τη θεώρηση σχεδιαγραμμάτων για τις μηχανολογικές 
άδειες, καθώς και τον τεχνικό έλεγχο και τη ρύθμιση κάθε 
θέματος που ανακύπτει από τη λειτουργία βιομηχανικών − 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των δραστηριοτή−
των που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

8. Την καταχώρηση της μελέτης ασφάλειας και τη 
δημοσιοποίηση αυτής.

9. Τον τεχνικό έλεγχο δοκιμασίας ατμολεβητών, ατμο−
δοχείων, αεροδεξαμενών και δοχείων εν γένει υπό πίεση 
και την επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών για 
τη χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας 
και παραλαβής.
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10. Την συμπλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης 
δημοτικών ή ιδιωτικών λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών 
ορυκτών, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών.

11. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή απαλ−
λαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφε−
δρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

12. Την βεβαίωση χρηματικών προστίμων και αποστολή 
προσφυγών.

13. Την χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών 
(ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, πρακτικών μηχανικών, 
χειριστών Μ.Ε.Τ.Ε., υδραυλικών, ψυκτικών κλπ).

14. α) η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προ−
κειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλι−
σμού σκυροδέματος, και στα προϊόντα τσιμέντων, μέχρι 
31/12/2012, άρθρο 94 του Ν. 3852/10.

β) των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων αυ−
τών, των κυκλοφορούντων λεβήτων ζεστού νερού που 
τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, καθώς και η 
τήρηση των σχετικών προδιαγραφών των παιχνιδιών.

15. Την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο των επιχειρή−
σεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή−
ρησης πλοίων & τη διαγραφή από το μητρώο αυτό 
των εν λόγω επιχειρήσεων (Ν. 2642/98 ΦΕΚ216 Α΄ και 
Ν. 3551/2007 ΦΕΚ 76 Α΄).

16. α) Την αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότη−
τας των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών,

β) την αποδοχή του διορισμού, της απολύσεως ή της 
παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του Δι−
ευθυντή παραγωγής των μονάδων παραγωγής εκρηκτι−
κών υλών καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν 
συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε 
εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη περίπτω−
ση διορισμού του ως άνω Διευθυντή, 

γ) την αποδοχή της αναφοράς των μονάδων παραγω−
γής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήματα που έχουν 
συμβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, 

δ) την έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε 
μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, 

ε) τη θεώρηση των ημερολογίων − βιβλίων των μονά−
δων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγματοποι−
ούμενες δοκιμές και ελέγχους των εκρηκτικών και για 
τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

17. Τις τιμοληψίες υγρών καυσίμων και τροφίμων προς 
διάφορες υπηρεσίες.

18. Τις δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, καυσίμων, 
υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ειδών 
βιοτικής ανάγκης.

19. Τις μηνυτήριες αναφορές που αφορούν παραβάσεις 
του Αγορανομικού Κώδικα και των κείμενων διατάξε−
ων.

20. Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Γ.Χ.Κ. (Γενικό 
Χημείο του Κράτους).

21. Τους μηνιαίους απολογισμούς ελέγχων του τμή−
ματος Εμπορίου.

22. Τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, που 
αφορούν τις δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών 
προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

23. Τις μηνιαίες και ετήσιες συγκεντρωτικές κατα−
στάσεις, που αφορούν τον περιοδικό έλεγχο μέτρων 
και σταθμών.

24. Τη χορήγηση άδειας πώλησης χύμα σπορέλαιου.
25. Τις χορηγήσεις και ανανεώσεις αδειών εργασίας 

στους υπό αναγνώριση πολιτικούς πρόσφυγες.
26. Την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης κατα−

στατικού Ανώνυμης Εταιρίας.
27. Τις ανακοινώσεις καταχώρησης στο Μ.Α.Ε, (οι οποί−

ες δημοσιεύονται στο ΦΕΚ):
— Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας.
— Τροποποίησης άρθρων του καταστατικού Ανώνυμης 

Εταιρείας.
— Ισολογισμού εταιρικής χρήσης.
— Εκλογής μελών Δ.Σ & συγκρότησης σε σώμα− Εκ−

προσώπησης−Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.− Ανασυγκρό−
τησης Δ.Σ.

— Στοιχείων ελεγκτών εταιρικής χρήσης.
— Πιστοποίησης αρχικού− αύξησης Μετοχικού Κεφα−

λαίου.
— Λύσης και θέσης σε Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας.
— Διαγραφής από Μητρώο ΑΕ
— Αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση 

του καταστατικού.
28. Τις Βεβαιώσεις για στοιχεία Ανωνύμων Εταιρειών.
29. Την απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής του άρθρου 

9 του Κ.Ν. 2190/20.
30. Τις εντολές Ελέγχου καταβολής αρχικού− αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου.
31. Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας 

των πρατηρίων υγρών καυσίμων (Ν. 3054/02 και Υ.Α. 
4781/26−3−2001).

32. Την έγκριση εγκατάστασης υποκαταστήματος αλ−
λοδαπής Ανώνυμης Εταιρίας ή Ε.Π.Ε. στο Νομό.

33. Τις εγκρίσεις Εκθέσεων Ελέγχου Μετοχικού Κε−
φαλαίου και Εκτιμητικών Επιτροπών.

34. Την τήρηση του μητρώου ανωνύμων εταιρειών και 
η άσκηση εποπτείας επί των ΑΕ και των υποκαταστη−
μάτων αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ.

35. Τη θεώρηση τιμολογίων που αφορούν υγρά καύ−
σιμα, ως προς την κανονικότητα της τιμής, βάσει στοι−
χείων που τηρεί το τμήμα.

36. Τη θεώρηση βιβλίων διακίνησης υγρών καυσίμων, 
βιβλίων διακίνησης πετρελαίου και βιβλίων ιχνηλασιμό−
τητας οπωροκηπευτικών.

37. Την εφαρμογή Προγραμμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης 
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

38. Τη θεώρηση βεβαιώσεων εργαστηρίων ελευθέ−
ρων σπουδών αναφορικά με το γεγονός ότι έχει γίνει 
δεκτό σ’ αυτό υπήκοος τρίτης χώρας καθώς και για τη 
διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 3386/2005.

39. Τη χορήγηση άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας 
για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων 
από την πολιτεία προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστι−
κούς σύμφωνα με το Π.Δ.189/1998.

40. Για θέματα μείζονος σημασίας δύναται ο Προϊστά−
μενος της Διεύθυνσης να ενεργεί κατόπιν συνεννόησης 
με τους αρμόδιους Πολιτικούς Προϊσταμένους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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    Αριθμ. Απόφ. 375/2011 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης σχετικά με την 

συγχώνευση ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης − Σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης Δήμου Εορδαίας. 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
− Τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 3852/2010
− την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
− την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/ 24.2.2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

− τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λει−
τουργούσαν στο Δήμο

− Την υπ’ αριθμ. 89/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 945/24.5.2011 τ. Β΄.

— Την υπ’ αριθμ. 57254/5000/7−11−2011 Εγκριτική της υπ’ 
αριθμ. 375/5−10−2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Εορδαίας, Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης σχετι−
κά με την συγχώνευση ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης −Σύσταση νέου ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ/Β΄/945/24−5−2011 ως προς την παράγραφο 3 
που αφορά τη διοίκηση του Ν.Π. και η οποία θα ισχύει 
πλέον ως εξής:

Η Διοίκηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική επι−
τροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 
διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα 
αποτελείται από έντεκα μέλη ως εξής:

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ή Δημοτικό σύμβουλο της 
πλειοψηφίας

− Τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου 

— Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

— Έναν 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 εκπρόσωπο των μαθητικών 
κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 
μονάδας.

— Δύο δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευ−
σης

− Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα, 
και στην περίπτωση αυτή μειώνεται ο αριθμός των δη−
μοτών από δύο σε ένα

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 89/11 ΑΔΣ όπως εγκρί−
θηκε με την 14426/1385/1−4−11 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκε−
ντρωμένης διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 945/24−5−11

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Εορ−
δαίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Πτολεμαΐδα, 19 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

F 
   Αριθμ. Απόφ. 374/2011 (8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης σχετικά με την 

συγχώνευση ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επω−
νυμία Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Εορδαίας .

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
− Τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 3852/2010
− την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
− την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/ 24.2.2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

− τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουρ−
γούσαν στο Δήμο Εορδαίας

− Την υπ’ αριθμ. 89/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 945/24.5.2011 τ. Β΄.

— Την υπ’ αριθμ. 59903/5282/7−11−2011 Εγκριτική της υπ’ 
αριθμ. 374/5−10−2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Εορδαίας, Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης σχετικά 
με την συγχώνευση ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης − Σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Εορδαίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/ 
945/24−5−2011 ως προς την παράγραφο 3 που αφορά τη 
διοίκηση του Ν.Π. και η οποία θα ισχύει πλέον ως εξής:

Η Διοίκηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική επι−
τροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 
διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα 
αποτελείται από έντεκα μέλη ως εξής:

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ή Δημοτικό σύμβουλο της 
πλειοψηφίας

− Τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου

Τρεις διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

— Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

— Έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης

− Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα 
και στην περίπτωση αυτή μειώνεται ο αριθμός των δη−
μοτών από δύο σε ένα).

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».
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Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 88/11 ΑΔΣ όπως εγκρί−
θηκε με την 14425/1384/1−4−2011 απόφαση του Γ. Γ Απο−
κεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 945/24−5−2011.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Πτολεμαΐδα, 19 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ      

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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