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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1675

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

28 Ιουλίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε−
νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρα−
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. .................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107405/Γ4/2−09−2010
(ΦΕΚ 1396/τ.Β/6−09−2010) υπουργικής απόφασης
με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών
Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Δι−
ευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα
Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» −
Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής. ........
Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός
Παιδικός Σταθμός Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως. .....
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλή−
λους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που
υπηρετούν στη Δ/νση Διοικητικού − Οικονομικού,
Ανεξάρτητα τμήματα και Γραφείο Αντιπεριφερει−
άρχη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. .............
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Ορχομενού και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού». ......
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Ορχομενού και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2685/1999 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του
Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στε−
λέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 480.000,00
Ευρώ για το Εθνικό Θέατρο και 480.000,00 Ευρώ για το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η οποία θα βαρύνει
τους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων εκτός έδρας των
οικείων προϋπολογισμών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για
τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου
και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ποσό
των εβδομήντα (70,00) Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από 1−7−2011.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/49187/0022
(1)
Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων
με εντολή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

F
Αριθμ. 78570/Γ4
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107405/Γ4/2−09−2010 (ΦΕΚ
1396/τ.Β/6−09−2010) υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγω−
γής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνα−
σίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυν−
σης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» − Κριτήρια, Διαδικασία
και Όργανα Επιλογής.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 5 της υπ’ αριθμ. Γ4/902/29−09−1988
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17−01−1990), η οποία κυρώθηκε και
έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/27−08−1990).
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2. τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17−06−1999)
Ερασιτεχνικός − Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3708/2008 ΦΕΚ 210/τ.Α΄/8−10−2008) και ισχύει.
3. την παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
4. την παρ. 5, της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85
(ΦΕΚ 167/30−9−1985 τ.Α΄).
5. την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ
267/20−11−2003 τ.Α΄).
6. την παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ
124/17.6.1996 τ.Α΄).
7. το άρθρο 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8−6−2006
τ.Α΄).
8. το άρθρο 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8−10−2001
τ.Α΄).
9. την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−01−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−01−2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», ιδίως
το άρθρο 2, περ. 4 και το άρθρο 4 παρ. 1.
10. την υπ’ αριθμ. 1206/Γ4/16−06−1995 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/4−07−1995) με θέμα «Ειδικά Τμήματα
Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 40252/Γ4/18−4−2005 και ισχύει.
11. την υπ’ αριθμ. 891/Γ4/28−09−2000 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1258/τ.Β΄/18−10−2000) με θέμα «Ίδρυση και
Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής
των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα».
12. την υπ’ αριθμ. 45262/Γ4/23−04−2010 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/7−05−2010) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/7−2−2001) κοινής υπουργι−
κής απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ».
13. την υπ’ αριθμ. 61023/Γ4/28−05−2010 (ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/
01−06−2010) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός
μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων.
14. Την υπ’ αριθμ. 2η/19−05−2011 Πράξη της Κεντρικής
Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Π.Δ. 63/2005 (Α΄98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 107405/Γ4/2−09−2010 (ΦΕΚ
1396/τ.Β΄/6−09−2010) υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρό−
σκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για
τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για
τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου
(Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» − Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επι−
λογής» στα κάτωθι σημεία:
Α. ως προς τον αριθμό των επιλογών των Γ.Φ.Α στην
αίτηση απόσπασης.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν
μέχρι πέντε (5) Γραφεία Φυσικής Αγωγής. Διευθύνσεων
Δ.Ε οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Β. ως προς τα Κριτήρια Επιλογής
Κριτήριο 1.
Ειδικότητα: δύο (2) μονάδες στο άθλημα στο οποίο
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος και ειδικότερα:
1.α. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α),
δυο (2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.

1.β. Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής
Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2) μονάδες, εφόσον
οι παραπάνω τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωριστεί από
το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και εφόσον:
1.β.1.: η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπι−
στήμιο και αναγράφεται στο βασικό τίτλο σπουδών, ή
1.β.2.: αναγράφεται ή προκύπτει ως ειδικότητα − σε
συγκεκριμένο Ολυμπιακό άθλημα− στο αναλυτικό πρό−
γραμμα σπουδών με ίδια ημερομηνία κτήσης με αυτή
του βασικού τίτλου σπουδών.
Κριτήριο 3. Αθλητικές διακρίσεις
Διαγράφεται η πρόταση «ανεξαρτήτως αριθμού συμ−
μετοχών με την Εθνική Ομάδα» και αντικαθίσταται με:
«σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17−06−1999)
Ερασιτεχνικός − Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/8−10−2008) και ισχύει».
Κριτήριο 4. Προπονητική εμπειρία:
• Στην περιπτ. γ. «Ατομικά αθλήματα» η παρ. 3 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Τεχνικοί Σύμβουλοι ή Ενωσιακοί προπονητές των
Τοπικών Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών της Ομο−
σπονδίας του ιδίου αθλήματος όπου υπάρχουν, μία (1)
μονάδα».
• Στην περιπτ. 6. «Προπονητική εμπειρία πέραν των
ως άνω περιπτώσεων» στη παρ.1.α αντικαθίσταται η
πρόταση «από 1−09−2009» σε «από 01−09−2010».
Γ. Ως προς τη Διαδικασία Απόσπασης − Τοποθέτη−
σης:
Αντικαθίστανται και οι δύο παράγραφοι της υπ’ αριθμ.
107405/Γ4/2−09−2010 (ΦΕΚ 1396/τ.Β΄/6−09−2010) υπουργι−
κής απόφασης ως εξής:
«Για την κάλυψη των εγκεκριμένων λειτουργικών κε−
νών των Τ.Α.Δ − Ε.Τ.Α.Δ αποσπώνται και τοποθετούνται
με υπουργική απόφαση − κατόπιν αιτήσεώς τους −, μόνο
ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολο−
γικούς πίνακες των Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ της κατηγορίας τους
(κατά άθλημα) και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτούς».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 39321/8278
(3)
Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός
Παιδικός Σταθμός Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/8−6−2006) καθώς και τις όμοιες του άρθρου 11
παρ. 22, 23, 24 του Ν. 2503/1997 και τις όμοιες του
Ν. 2539/1997.
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Β) του άρθρου 280 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
Γ) του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/205).
2. Τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 11/οικ.4569/27.01.2011
ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., στην οποία διευκρινίζεται ότι αναφο−
ρικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε
κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπό−
μενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ. και ότι
όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας,
νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης.
3. Το αριθμ. πρωτ. 4079/29−4−2011 έγγραφο του Δήμου
Ζαχάρως, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας
για έλεγχο η αριθμ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση ΝΠΔΔ του Δή−
μου Ζαχάρως και την αριθ. 5870/31−5−2011 βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
4. Η αριθ. 3549/2000 (ΦΕΚ 623/Β/2000) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 3606/2007 (ΦΕΚ 756/Β/
14−5−2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας, περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Δη−
μοτικός Παιδικός Σταθμός Ζαχάρως», αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 48/2011 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως η οποία αφορά
στην κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός
Σταθμός Ζαχάρως», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 241 του Ν. 3463/2006.
Β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο ΝΠΔΔ το οποίο
καταργείται με την παρούσα, καθίσταται αυτοδικαί−
ως προσωπικό του Δήμου Ζαχάρως με την ίδια σχέση
εργασίας που υπηρετούσε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3584/2007, και θα
καταταχθεί σε συνιστώμενες με τη παρούσα προσω−
ποπαγείς θέσεις, ως εξής.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ−ΚΛΑΔΟΣ
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Γ. Σύμφωνα με την αριθ. 5870/31−5−2011 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση ύψους 120.000€ στον Κ.Α. 15.6011, 1.200€
στον Κ.Α. 15.6051.01, 6.600€ στον Κ.Α. 15.6051.02, 1.000€
στον Κ.Α. 15.6051.03 και 5.000€ στον Κ.Α. 15.6051.04 στον
προϋπολογισμό του έτους 2011, για την κάλυψη των δαπα−
νών μισθοδοσίας που προκαλούνται από την κατάργηση
των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και τη μεταφορά τους στο Δήμο
Ζαχάρως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ.2371
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλή−
λους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που
υπηρετούν στη Δ/νση Διοικητικού − Οικονομικού,
Ανεξάρτητα τμήματα και Γραφείο Αντιπεριφερει−
άρχη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
− Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26, Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297, Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40, Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/27−12−2010 τ.Α).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του ν. 2592/1998.
7. Την αριθ. πρ. 552/24−01−2011 απόφαση (ορθή επανά−
ληψη) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης
προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοικητικού − Οικονομικού, των Ανεξάρτητων τμημάτων
και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει−
ακής Ενότητας Αργολίδας πέραν από τις ώρες υπο−
χρεωτικής απασχόλησης, καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες για
την αντιμετώπιση εποχιακών εκτάκτων ή επειγουσών
αναγκών.
9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί
δαπάνη ύψους 49.000,00€+10.500,00€ που θα αντιμετω−
πιστεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν
εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις:
Φ.3072 ΚΑΕ 0511
80.874,99€
Φ.3072 ΚΑΕ 0512 10.542,80€
οι οποίες επαρκούν όπως προκύπτει από το αριθμ.
2385/22−06−2011 έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής Δι−
αχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Αργολίδας, αποφασίζουμε:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωρια−
κής απογευματινής εργασίας καθώς και εργασίας κατά
τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή εκτάκτων
ή εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών μας για το χρο−
νικό διάστημα από ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της
παρούσας και έως 31−12−2011 και για πενήντα ένα (51)
συνολικά υπαλλήλους, ειδικότερα:
− Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών, (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, χιονοπτώσεις),
εποχιακού χαρακτήρα προγραμμάτων (πρόγραμμα
δακοκτονίας, κτηνιατρικής κ.λπ.), τελετές, δεξιώσεις,
επισκέψεις επισήμων, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση
πολιτών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετακινήσεις Αντι−
περιφερειάρχη, διοικητική μέριμνα και υποστήριξη για
τις παραπάνω δραστηριότητες.
− Απασχόληση για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού,
απολογισμού, κλείσιμο οικονομικού έτους σε συνδυασμό
με την εξυπηρέτηση των παραπάνω εκτάκτων αναγκών
και δραστηριοτήτων και την λογιστική και ταμειακή τους
τακτοποίηση και για περιβαλλοντικούς ελέγχους.
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί
τις 11.500 ώρες, για απογευματινή εργασία.
Β. Κατανέμουμε την υπερωριακή εργασία κατά ανώ−
τατο όριο σε:
Υπερωριακή απογευματινή εργασία 6.120 ώρες συ−
νολικά, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 20 ώρες το
μήνα ανά υπάλληλο.
Υπερωριακή απασχόληση σε Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές 1500 ώρες συνολικά, η οποία δεν
μπορεί να υπερβεί τις 16 ώρες το μήνα ανά υπάλληλο
για νυχτερινή εργασία και τις 16 ώρες το μήνα ανά
υπάλληλο για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Γ. Η Δαπάνη ύψους 49.000,00€+10.500,00€ για την προα−
ναφερθείσα υπερωριακή εργασία που θα προσφερθεί, θα
βαρύνει τις Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου έτους 2011, ΚΑΕ 3072.511 και ΚΑΕ 3072.0512.
Δ. Ορίζουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακο−
λούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωριακής
απασχόλησης:
α) Των υπαλλήλων που θα εργαστούν υπερωριακά για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κ.λπ.
β) Των υπαλλήλων που θα εργαστούν υπερωριακά
για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών σε θέματα
οικονομικών και πληροφορικής, τον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας.
Ε. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με
την εργασία που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και
ευθύνη του παραπάνω ορισθέντος προϊσταμένου της
Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού.
Στ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 20 Ιουνίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Αριθμ. 71/2011
(5)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ορ−
χομενού και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: «Σχολι−
κή Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις των άρθρων 65, 102, 103, 224, 225, 238
και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του
Ν. 3463/2006.
3. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 « Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την αριθ. 11/4569/27−1−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.
και ΗΛ. ΔΙΑΚ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων
του δήμων».
5. Την αριθ. 8440/24−2−11 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση θεμάτων αυτών» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 318),
αποφασίζουμε:
1). Την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύσταση στο Δήμο
Ορχομενού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ορχομενού», στην οποία συγχωνεύονται οι εξής
Σχολικές Επιτροπές:
A/A ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1.

Σχολική Επιτροπή Α΄, Β΄ Γ΄ Νηπιαγωγείου Ορχο−
μενού, η οποία δημοσιεύθηκε με την αριθμ. 6817/
21−5−1991 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ
602/1−8−1991 τ.Β΄).

2.

Σχολική Επιτροπή Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ορχομε−
νού, συστήθηκε με την αριθμ. 6816/21−5−1991 απόφα−
ση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 519/16−7−1991 τ.Β΄).

3.

Σχολική Επιτροπή Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ορχομε−
νού, η οποία συστήθηκε με την αριθμ. 7280/3−6−1991
απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 506/11−7−1991
τ.Β΄).

4.

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου−Δημ. Σχολείου−
Γυμνασίου Παύλου, η οποία συστήθηκε με την
αριθμ. 8244/90 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας
(ΦΕΚ 648/12−10−1990 τ.Β΄), που τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 1073/31−1−1992 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοι−
ωτίας (ΦΕΚ 118/25−2−1992 τ.Β΄). Το μέρος αφορά τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

5.

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Διονύσου, η οποία συστήθηκε με την
αριθμ. 18362/22−12−1989/90 απόφαση Νομάρχη Ν.
Βοιωτίας (ΦΕΚ 56/31−1−1990 τ.Β΄).

6.

Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Αγ. Δημητρίου, η οποία συστήθηκε με την αριθμ.
14531/4−10−1991 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (και
η οποία συμπλήρωσε την 456/23−1−1990 απόφαση
Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 938/14−11−1991).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
1.

Σχολική Επιτροπή Σχολικής μονάδας Γυμνασίου −
Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Ακραιφνίου (Το μέ−
ρος που αφορά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης), η οποία συστήθηκε με την αριθμ.
16557/28−11−1991 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας,
(ΦΕΚ 1063/31−12−1991 τ.Β΄) .

2.

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Αγίου Ιωάννη Νέου (Κοκκίνου), η οποία
συστήθηκε με την αριθμ. 6239/8−5−1999 απόφαση
Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 648/12−10−1990 τ.Β΄).

3.

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νη−
πιαγωγείου Κάστρου, η οποία συστήθηκε με την
αριθμ. 5243/31−4−1992 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιω−
τίας (ΦΕΚ 585/251−9−1992 τ.Β΄)

4.

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Κοκκίνου, η οποία συστήθηκε με την
αριθμ. 6238/8−5−1990 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιω−
τίας (ΦΕΚ 648/12−10−1990 τ.Β΄)

2). Σκοπός:
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.
Η αμοιβή των καθαριστών και καθαριστριών.
Η καταβολή αποζημίωσης (εξόδων κίνησης) στους
σχολικούς τροχονόμους (όπου υπάρχουν).
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Ο.Σ.Κ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας με βιβλία για
τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων, η διαχεί−
ριση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση και η
συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχολικών κυ−
λικείων.
Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων.
3). Διοίκηση:
3.1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ορχομενού», διοικείται από 9/μελές Διοικητικό
Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους αποτελού−
μενο από:
Τέσσερις (4) αιρετοί, δύο εκ των οποίων ορίζονται από
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρεις (3) Διευθυντές σχολικών μονάδων.
Δύο (2) εκπροσώπους συλλόγου γονέων.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου.
3.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
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Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις
των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύουν.
Με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 άρθρου 103 του Ν.
3852/10, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετι−
κά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή
των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίη−
σης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Η οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής διέπεται
από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 64447/91
(ΦΕΚ−136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δι−
καιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και
εξόδων των Σχολικών Επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε από
την με αριθμό ΙΒ/3608/99 (ΦΕΚ 884 Β΄) απόφαση υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικο−
νομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4). Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου Ορχομενού (σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περιπτ.(α) και (β) του
άρθρο 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει).
Κάθε είδους προσφορές δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
Η είσπραξη από το αντίτιμο των ενδεχομένως παρε−
χομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Πρόσοδοι από τη περιουσία του και τα έσοδα από
την εκμετάλλευση των κυλικείων.
Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5). Περιουσία:
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευθέντων
σχολικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία, που θα αποκτηθεί στο μέλλον.
Ακροτελεύτιο Άρθρο: Από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6711.0001 με τίτλο: «Απόδοση σε Σχολικές Επιτρο−
πές», ποσού 79.515,89 € του υπό κατάρτιση προϋπολογι−
σμού του Δήμου, η οποία προέρχεται από κατανομή του
Υπουργείου Εσωτερικών για τις λειτουργικές δαπάνες
των σχολικών επιτροπών του Δήμου και το οποίο ποσό
δύναται να τροποποιηθεί.
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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορχομενός, 8 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 71α/2011
(6)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ορχομε−
νού και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: «Σχολική Επι−
τροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου Ορχομενού».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 102, 103, 224, 225, 238
και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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διοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του
Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την αριθ. 11/4569/27−1−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.
και ΗΛ. ΔΙΑΚ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων
του δήμων».
5. Την αριθ. 8440/24−2−11 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση θεμάτων αυτών» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 318),
αποφασίζουμε:
1). Την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών της Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύσταση στο Δήμο
Ορχομενού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ορχομενού», στην οποία συγχωνεύονται οι εξής
Σχολικές Επιτροπές:
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1.

Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Ορχομενού, η
οποία συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 14611/4−1−2000
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 191/18−2−2000).

2.

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου,
συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 446/19−1−1993 από−
φαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας, (ΦΕΚ 81/19−2−1993 τεύ−
χος Β΄)

3.

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου − Δημ. Σχολεί−
ου − Γυμνασίου Παύλου (Το μέρος που αφορά τα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), συ−
στήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8244/90 απόφαση του
Νομάρχη Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 648/12−10−1990 τεύχος
Β΄), που τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1073/31−
1−1992 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας, (ΦΕΚ 118/25−
2−1992 τεύχος Β΄)

4.

Σχολική Επιτροπή Λυκείου Ορχομενού, συστήθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 141612/99/4−1−2000 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 191/18−2−2000).
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

1.

Σχολική Επιτροπή Σχολικής μονάδας Γυμνασί−
ου – Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Ακραιφνίου (Το
μέρος που αφορά τα σχολεία της Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης), συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ.
16557/28−11−1991 απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας,
(ΦΕΚ 1063/31−12−1991 τεύχος Β΄)

2). Σκοπός:
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.

Η αμοιβή των καθαριστών και καθαριστριών.
Η καταβολή αποζημίωσης (εξόδων κίνησης) στους
σχολικούς τροχονόμους (όπου υπάρχουν).
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Ο.Σ.Κ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας με βιβλία για
τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων, η διαχεί−
ριση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση και η
συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχολικών κυ−
λικείων.
Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων.
3). Διοίκηση:
3.1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ορχομενού», διοικείται από 9/μελές Διοικητικό
Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους αποτελού−
μενο από:
Τέσσερις (4) αιρετοί, δύο εκ των οποίων ορίζονται
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δύο (2)
Διευθυντές σχολικών μονάδων.
Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων.
Δύο (2) εκπροσώπους συλλόγου γονέων.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος μετέχει με δικαίωμα ψήφου.
3.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως
ισχύουν. Με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 άρθρου
103 του Ν. 3852/10, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμί−
ζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών
επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο
και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και
ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Η οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής διέ−
πεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 64447/91 (ΦΕΚ−136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγ−
ματοποίησης, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης
φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»,
όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό ΙΒ/3608/99
(ΦΕΚ 884 Β΄) απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4). Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου Ορχομενού (σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περιπτ.(α) και (β) του
άρθρο 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει).
Κάθε είδους προσφορές δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Η είσπραξη από το αντίτιμο των ενδεχομένως παρε−
χομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Πρόσοδοι από τη περιουσία του και τα έσοδα από
την εκμετάλλευση των κυλικείων.
Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5). Περιουσία:
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευθέντων
σχολικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία, που θα αποκτηθεί στο μέλλον.
Ακροτελεύτιο Άρθρο: Από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6711.0001 με τίτλο: «Απόδοση σε Σχολικές Επιτρο−
πές», ποσού 79.515,89 € του υπό κατάρτιση προϋπολογι−
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σμού του Δήμου, η οποία προέρχεται από κατανομή του
Υπουργείου Εσωτερικών για τις λειτουργικές δαπάνες
των σχολικών επιτροπών του Δήμου και το οποίο ποσό
δύναται να τροποποιηθεί.
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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορχομενός, 8 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ

