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επιλογής και τοποθέτησης πολιτικών υπαλλήλων
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Πρεσβείες και λοιπές θέσεις στο εξωτερικό».........
Καθορισμός συμπληρωματικού αριθμού εισακτέων στα
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Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 (Β΄
2117) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθε−
στώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής
παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νη−
σιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ) 1405/2006
του Συμβουλίου. ..............................................................................
Tροποποίηση της αριθ. 8897/5865/2011 απόφασης
Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Αττικής περί ορισμού Λη−
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Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευ−
σης του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας», (άρ−
θρο 103ο του ν. 3852/2010)...................................................
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευ−
σης του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, (άρθρο
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−
σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού,
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194),
β. των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄/314),
γ. του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δη−
μοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρι−
σης δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 151/Α΄),
δ. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),
ε. του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221),
στ. του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α7145), του άρθρου 4 του ΠΔ 65/2011
(ΦΕΚ Α΄/147) και του ΠΔ 66/2011 (ΦΕΚ Α΄/148),
ζ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 Υπουργικής
Απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005 (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009),
η. του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α/180),
2. την υπ’ αριθμ. 2/10528/0025/04−05−2006 (ΦΕΚ Β΄/615),
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με θέμα την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου
για τη χορήγηση δανείου στην Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου (ΚΕΔ) συνολικού ποσού 28.700.000 ευρώ.
3. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3734/974/10.05.2011 έγγραφο
της ΚΕΔ με θέμα: «Διεύρυνση σκοπού χρησιμοποίησης
Δανείων ΚΕΔ».
4. Την αριθμ. 4 /16.06.2011 απόφαση της Επταμελούς
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Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕ−
ΚΟ 2579/30.3.2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009).
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5217/1532/22.6.2011 έγγραφο της
ΚΕΔ σχετικά με την απόφαση της 4ης συνεδρίασης της
16/6/2011 της Επταμελούς Επιτροπής.
6. Την από 27/06/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα
ΔΕΚΟ με θέμα «Διεύρυνση σκοπού δανείων ΚΕΔ».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε αυξάνεται η εγγυητική ευθύνη
του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
2/10528/0025/4.5.2006 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομικών ως προς τον σκοπό του δανείου της ΚΕΔ έτσι
ώστε το ποσό του να διατεθεί για τη χρηματοδότηση α)
στεγαστικού προγράμματος των Αστυνομικών Διευθύν−
σεων Κοζάνης, Κέρκυρας και Καστοριάς και β) στεγα−
στικού προγράμματος της Πρεσβείας και Πρεσβευτικής
κατοικίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με την από 16/6/2011
απόφαση της επταμελούς επιτροπής.
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αριθμ. 2/10528/0025/4−5−
2006 Υπουργική Απόφαση.
Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες της ΚΕΔ σχετικά
με τα ανωτέρω στεγαστικά προγράμματα μεταφερθούν
σε κάποιο άλλο φορέα, ο ανάδοχος φορέας δεσμεύεται
από την τροποποίηση που συντελείται με την παρούσα
στους σκοπούς του ανωτέρω δανείου.
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση
της απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. ΠΟΛ:1212
(2)
Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των
υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων κα−
θώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
(ΦΕΚ 180Α΄/22.8.2011).
2. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2144)» Χαρακτηρισμός
μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
3. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2151) «Έναρ−
ξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων».

4. Την ανάγκη διευθέτησης και αντιμετώπισης προ−
βλημάτων λόγω της μεταγραφής των υποκειμένων στη
νέα Δ.Ο.Υ. των Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και της
μεταγραφής επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών,
η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.11) καταργείται, στη
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
5. Των άρθρων 34, 36, 38 και 48 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.
ν.2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248Α).
6. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11.7.2011) Από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Οι περιοδικές, έκτακτες και εκκαθαριστικές δηλώσεις
ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές (σε έντυπη μορφή ή
μέσω TAXISnet), καθώς και οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ
των υποκειμένων που θα μεταγραφούν σε άλλη ΔΟΥ
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του
άρθρου 55 του ν.4002/2011, υποβάλλονται:
α) στην παλιά Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή
διαχειριστικές περιόδους που λήγουν πριν την ημερο−
μηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων (10.10.11).
β) στη νέα Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή δια−
χειριστικές περιόδους που λήγουν από την ημερομηνία
μεταγραφής των επιχειρήσεων και μετά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθ. Φ.471/116/84251/Σ.559
(3)
Τροποποίηση Φ.471.7/35/2503/Σ.723 (ΦΕΚ Β΄ 1018/2−8−
2002) Απόφασης Υπουργού Εθνικής ΄Aμυνας «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί−
ας επιλογής και τοποθέτησης πολιτικών υπαλλήλων
του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας στις Ελληνικές Πρε−
σβείες και λοιπές θέσεις στο εξωτερικό».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ Α΄ 171/23−
7−2002) «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομο−
θεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων
κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών,
θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αρ. Φ. 471.7/35/2503/Σ.723 (ΦΕΚ Β΄
1018/02.08.2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας
επιλογής και τοποθέτησης πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις Ελληνικές Πρεσβείες
και λοιπές θέσεις στο εξωτερικό».
3. Την υπ’ αρ. Φ.471.4/38/744 (ΦΕΚ Β΄ 1803/10.8.2011)
Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την τροποποίηση της παραγράφου 7 του κεφαλαίου
Ι της Φ.471.7/35/2503/Σ.723 (ΦΕΚ Β΄ 1018/2−8−2002) Από−
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τη Φ.471.7/60/3282 (ΦΕΚ Β΄ 1409/5−11−2002)
ως εξής:
«Πλήρωση θέσης από υποψήφιο υπάλληλο που έχει
ήδη υπηρετήσει σε γραφείο εξωτερικού είναι δυνατή,
εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10), ετών
από την τελευταία τοποθέτησή του σε τέτοια θέση και
μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται άλλος
κατάλληλος υπάλληλος στον πίνακα του Παραρτήμα−
τος Γ.».

F
Αριθμ. 187063
(5)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 (Β΄ 2117)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφο−
ρά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος
που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν.
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Φ.253.4/118873/Β6
(4)
Καθορισμός συμπληρωματικού αριθμού εισακτέων στα
τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90Α΄) του άρθρου
59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο.
3) Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/65680/Β6/8−6−2011
(ΦΕΚ 1202−Β΄) «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπου−
δαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2011−12» Υπουργικής
Απόφασης, τροποποιήθηκε.
4) Την ανάγκη εκτέλεσης των διμερών Μορφωτικών
Συμφωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Παλαι−
στινιακή Αρχή και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε, επιπλέον αριθμό θέσεων εισακτέων σε
τμήματα και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πέραν
του αριθμού εισακτέων, που καθορίστηκε με την αριθμ.
Φ.151/65680/Β6/8−6−2011 (ΦΕΚ 1202−Β΄) Υπουργική Από−
φαση, για την εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα υποψηφίων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο Ε εδάφιο β, κατηγορία αλλοδαποί−
αλλογενείς εκτός ΕΕ, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πέντε (5) θέσεις
και στο Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα−
τρών πέντε (5) θέσεις.

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:,
• του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/03 (Α΄ 135),
• του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
• του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),
και ιδίως το άρθρο 22 παρ. 3
• των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης”
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999
«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154), το
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας
της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄
223) και το άρθρο 29 παρ.1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 135), όπως ισχύει κάθε φορά,
• του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολού−
χων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι−
νοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
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• του Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την
αριθμ. ΥΙ/2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού «για με−
τονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 513),
• του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 213),
• του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194).
2. Τις αποφάσεις:,
• αριθμ. 50637/29−08−2000 (Β΄ 1104) των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Γεωργίας περί «Έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής
Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ»,
όπως ισχύει κάθε φορά,
• αριθμ. 394555/23−10−2000 (Β΄ 1324) των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της Χώρας», όπως ισχύει κάθε
φορά,
• αριθμ. 271562/01−08−2002 (Β΄ 1042) του Υπουργού
Γεωργίας περί «Έγκρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμών»,
• αριθμ. 324032/24−12−2004 (Β΄ 1921) των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί «Εφαρμογής του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβου−
λίου» για το 2005, όπως τροποποιείται και ισχύει, και τις
αντίστοιχες αποφάσεις για τα επόμενα έτη,
• αριθμ. Υ350/08−07−2011 (Β΄ 1603) του Πρωθυπουρ−
γού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου»,
• αριθμ. 2667/08−07−2011 (Β΄ 1603) του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Αθανάσιο Μωραΐτη»,
• αριθμ. Ε(2009)2880τελικό/21−04−2009 της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση των τροποποι−
ήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν από την
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1914 /2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)1405/2006 του Συμβου−
λίου» και ειδικότερα την τροποποίηση που αφορά τη
διάθεση ποσού 1.750.000 ευρώ για την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών,
• αριθμ. Ε(2010)9189τελικό/20−12−2010 της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση των τροποποιή−
σεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν από την
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1914 /2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)1405/2006 του Συμβου−
λίου» και ειδικότερα την τροποποίηση που αφορά τη
διάθεση ποσού 2.250.000 ευρώ για την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τυριών,
• αριθμ. 328609/28−09−2009 (Β΄ 2117) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτι−
κού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής
παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγω−
γή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου»,
• αριθμ. 242466/10−02−2010 (Β΄ 138) απόφαση της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
«Λεπτομερειών εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−
2009 (Β΄ 2117) κοινή υπουργική απόφαση περί “Συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού
καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής
παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγω−
γή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου”»,
• αριθμ. 734/26−05−2011 (Β΄ 1252) απόφαση των Υφυ−
πουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί «Έγκρισης δαπάνης για το Πρόγραμμα
των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος
2011»
3. Τους Κανονισμούς:,
• 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου, και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003»
(L265/26−09−2006), ο οποίος αντικατέστησε τον
Καν(ΕΟΚ)2019/1993 του Συμβουλίου (L184/27−07−1993),
όπως ισχύει κάθε φορά,
• 1914/EK/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Καν.1405/2006 του Συμβουλίου,
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γε−
ωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365/21−12−2006),
ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)3063/1993 της
Επιτροπής (L274/06−11−1993), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά.,
• 1290/ΕΚ/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότη−
ση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209), όπως ισχύει
κάθε φορά,
• 73/ΕΚ/2009 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι−
σμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ), αριθμ.1290/2005,
(ΕΚ) αριθμ.247/2006, (ΕΚ) αριθμ.378/2007 και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1782/2003, όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
• 796/ΕΚ/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη «θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρω−
μένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προ−
βλέπονται στον Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου για
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
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στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» (L414/18), όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά.
4. Την αριθμ. 22575/14−03−2011 απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής του
ΥΠ.Α.Α.Τ.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα σε βάρος του Ειδ.
Λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλείται πρό−
σθετη ετήσια δαπάνη ύψους 500.000 ευρώ, η οποία
μέχρι του ποσού των 67.000 ευρώ περίπου θα καλυ−
φθεί από τον τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 29−110, Κ.Α.Ε. 5423) και
κατά το υπόλοιπο τμήμα από κοινοτική χρηματοδότηση,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινή υπουργική από−
φαση συμπληρώνεται ως εξής:
Στο άρθρο 5 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται
το εδάφιο:
«Από το 2011 το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρ−
χεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πε−
νήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000 €) και καλύπτεται τόσο
από Κοινοτική χρηματοδότηση (FEOGA–Εγγυήσεις) όσο
και από εθνική συμμετοχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Ε(2010)9189τελικό/20−12−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής».
Άρθρο 2
Ισχύς − Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 32656/29492
(6)
Tροποποίηση της αριθ. 8897/5865/2011 απόφασης Γεν.
Γραμ. Αποκ. Διοικ. Αττικής περί ορισμού Ληξιάρ−
χων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76
(ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9
του Ν. 2307/95.
2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκ/νης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
Β/2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.
4. Την αριθ. 8897/5865/2011 (ΦΕΚ/Γ΄/282/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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περί ορισμού ληξιάρχων δημοτικών ενοτήτων Δήμου
Σαρωνικού.
5. Το με αρ. πρωτ. 17472/2011 έγγραφο του Δήμου
Σαρωνικού, περί τροποποίησης ανάθεσης καθηκόντων
ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Σαρωνίδας.
6. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 8897/5865/2011 απόφαση Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς
το (β) δημοτική ενότητα Σαρωνίδας, ως εξής:
Ορίζουμε ληξίαρχο στη Δημοτική ενότητα Σαρωνί−
δας την υπάλληλο του Δήμου Σαρωνικού ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής, με
βαθμό Δ΄.
Κατά λοιπά ισχύει ως έχει η 8897/5865/2011 απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F
Αριθμ. απόφ. 312/2011
(7)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας», (άρθρο 103ο
του ν. 3852/2010).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/10,
2. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
άρθρου 255 του ν. 3463/2006,
4. τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που λειτουργούσαν,
5. την με αριθμ. πρωτ. 2646/15−9−2011 επικύρωση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης,
Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.
6. Την εισήγηση του Δημάρχου, αποφασίζει:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 241 του Ν.3463/2006 των Νομικών Προσώπων,
σχολικών επιτροπών, της Αβάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Νοτίου Πηλίου και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου−Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ
Συγχωνεύονται οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης από τον πρώην Δήμο Αφετών:
«Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Συκής του Δήμου
Αφετών» (ΦΕΚ 1653/12.11.2003), «Σχολική Επιτροπή Ενιαί−
ας Σχολικής Μονάδας στο Νεοχώρι (Εξατάξιο Δημοτικό
Σχολείο) του Δήμου Αφετών» (ΦΕΚ 1653/12.11.2003), «Σχο−
λική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Νεοχωρίου του Δήμου
Αφετών» (ΦΕΚ 1653/12.11.2003), του πρώην Δήμου Μηλε−
ών «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μηλεών» (Σύσταση
με Απόφαση Νομάρχη με Αρ.πρωτ. ΕΣ 9300/5.6.1991 και
Τροποποίηση με ΦΕΚ 1742/21.08.2009), «Σχολική Επιτρο−
πή Δημοτικού Σχολείου Μηλεών» (Σύσταση με Απόφαση
Νομάρχη με Αρ. πρωτ. ΕΣ 9301/6.6.1991 και Τροποποίηση
με ΦΕΚ 1742/21.08.2009), «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δη−
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Νη−
λείας» (Σύσταση με Απόφαση Νομάρχη με Αρ. πρωτ. ΕΣ
10584/13.6.1991 και Τροποποίηση με ΦΕΚ 1792/28.08.2009),
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Μηλεών−Καλών Νερών» (Σύσταση με Απόφαση
Νομάρχη με Αρ. πρωτ. ΕΣ 12207/21.6.1991 και Τροποποίηση
με ΦΕΚ 1742/21.08.2009), του πρώην Δήμου Αργαλαστής:
«2η Ενιαία Κοινοτική Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νη−
πιαγωγείου Αργαλαστής» (ΦΕΚ 477/01.07.1991), του πρώην
Δήμου Σηπιάδος: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπια−
γωγείου της Κοινότητας Μηλίνας» (ΦΕΚ 643/07.08.1991),
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου της Κοι−
νότητας Λαύκου» (ΦΕΚ 643/07.08.1991), «Κοινοτική Σχολι−
κή Επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου της Κοινότητας
Προμυρίου» (ΦΕΚ 533/16.07.1991), της πρώην κοινότητας
Τρικερίου: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Τρι−
κερίου» (ΦΕΚ 363/16.04.1998) και «Σχολική Επιτροπή Νη−
πιαγωγείου Τρικερίου» (ΦΕΚ 206/24.03.1992) και συστή−
νεται νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νοτίου Πηλίου» με
έδρα την Αργαλαστή.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Έργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρ−
μανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστρι−
ών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι−
σμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύν−
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 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.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο, αποτελούμενο από επτά μέλη (7) τα οποία ορίζονται
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο
ως εξής:
− 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας (Πρόεδρος
και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής)

− 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι − εκπρόσωποι όλων των πα−
ρατάξεων της μειοψηφίας ως μέλη.
− 2 εκ των πέντε αρχαιοτέρων Διευθυντών των Σχο−
λικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως
μέλη, που θα οριστούν από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
− 1 Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων που θα ορίσει η
ένωση και όπου δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Σε περί−
πτωση που συζητούνται θέματα συγκεκριμένης σχολι−
κής μονάδας, τότε συμμετέχει ο οικείος διευθυντής με
δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί
του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
σχολικών επιτροπών που συγχωνεύονται, περιέρχεται
στο νέο νομικό πρόσωπο. Για καθένα από τα ακίνητα
που περιέρχονται στην περιουσία του, το διοικητικό
συμβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από την οποία
προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη αυτή
αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς
στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. Οι ιδιωτικές
περιουσίες που έχουν περιέλθει στις ως άνω αναφερό−
μενες σχολικές επιτροπές, εξακολουθούν και μετά τη
συγχώνευση να διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό,
για τον οποίο αφιερώθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νοτίου Πηλίου μέσω
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), που διατίθενται
από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για τις λειτουργικές δαπάνες των
Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη
συνέχιση από αυτό.
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 συγχωνεύθη−
καν αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
μα 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 από ιδίους πόρους.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχορηγήσεις
που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργαλαστή, 7 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 313/2011
(8)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, (άρθρο 103ο
του ν. 3852/2010).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν.
3852/10,
2. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
άρθρου 255 του ν. 3463/2006,
4. τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν,
5. την με αριθμ. πρωτ. 2645/15−9−2011 επικύρωση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δι−
εύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού
Μαγνησίας, αποφασίζει:
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 241 του Ν.3463/2006 των Νομικών Προσώπων,
σχολικών επιτροπών, της Β/θμιας εκπαίδευσης που λει−
τουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Νοτίου Πηλίου και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου−Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ
Συγχωνεύονται οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της Β/
θμιας Εκπαίδευσης «1η Ενιαία Κοινοτική Σχολική Επιτρο−
πή Γυμνασίου−Λυκείου Αργαλαστής» (ΦΕΚ 521/16.07.1991),
«Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μηλεών» (ΦΕΚ 1778/
26.08.2009) και «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου
Τρικερίου» (ΦΕΚ 332/07.04.1998) και συστήνεται νέο
Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νοτίου Πηλίου» με έδρα
την Αργαλαστή.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Έργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρ−
μανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστρι−
ών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι−
σμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύν−
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η
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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.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο, αποτελούμενο από εννέα μέλη (9) μέλη τα οποία
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό
Συμβούλιο ως εξής:
− 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας (εκ των
οποίων ένας θα είναι Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επι−
τροπής),
− 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι − εκπρόσωποι όλων των πα−
ρατάξεων της μειοψηφίας ως μέλη,
− 2 εκ των πέντε αρχαιοτέρων Διευθυντών των σχο−
λικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως
μέλη, που θα οριστούν από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
− 1 εκπρόσωπος της ένωσης γονέων που θα ορίσει η
ένωση και όπου δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας,
− 1 εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, της μεγα−
λύτερης κατά μεγέθους σχολικής μονάδας και
− 1 δημότης του δήμου, με ανάλογη επαγγελματική
και κοινωνική εμπειρία, εκπαιδευτικός, ο οποίος θα είναι
και ο πρόεδρος. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, τότε συμμετέχει ο
οικείος διευθυντής με δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί
του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
σχολικών επιτροπών που συγχωνεύονται, περιέρχεται
στο νέο νομικό πρόσωπο. Για καθένα από τα ακίνητα
που περιέρχονται στην περιουσία του, το διοικητικό
συμβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από την οποία
προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη αυτή
αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς
στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. Οι ιδιωτικές
περιουσίες που έχουν περιέλθει στις ως άνω αναφερό−
μενες σχολικές επιτροπές, εξακολουθούν και μετά τη
συγχώνευση να διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό,
για τον οποίο αφιερώθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νοτίου Πηλίου μέσω
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), που διατίθενται
από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για τις λειτουργικές δαπάνες των
Σχολικών Επιτροπών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και
σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
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Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη
συνέχιση από αυτό.
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 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 θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου από ιδίους
πόρους Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι
επιχορηγήσεις που παρέχονται για ης μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργαλαστή, 7 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στο ΦΕΚ 1762/τ.Β΄/04−08−2011, στην τρίτη (3) ενότητα
των αποφάσεων, στην αριθμ. Οικ. 4291 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας και στην παράγραφο
9 του διατακτικού όπου αναφέρει:
«Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους δέκα πέντε χιλιάδων 15.000,00 Ευρώ σε
βάρος του λογαριασμού Μέτρων και Σταθμών του Τμή−
ματος Εμπορίου−Τουρισμού της Π.Ε. Ευβοίας με κωδικό
αριθμό 02073−0511», διορθώνεται στο ορθό:
«Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους οκτώ χιλιάδων 8.000,00 Ευρώ σε βάρος
του λογαριασμού Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος
Εμπορίου−Τουρισμού της Π.Ε. Ευβοίας με κωδικό αριθμό
02073−0511».
(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
F
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Μεγαρέων η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2062/16−9−2011 τ.Β΄ διορθώνεται στη σελίδα
28154 η επωνυμία της 20ης Σχολικής Επιτροπής
από το εσφαλμένο: «20η Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπι−
αγωγείου Μεγάρων»,
στο ορθό: «20η Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχο−
λείου Μεγάρων».
(Από το Δήμο Μεγαρέων)
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