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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

  Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥΛΑ» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την από 21.9.2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Χριστόφο−

ρου Δημούλα του Κων/νου που δημοσιεύτηκε με το υπ’ 
αριθμ. 556/1.4.2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου Θεσσαλονίκης σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την 
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΔΗΜΟΥ−
ΛΑ» και με έδρα τη πόλη της Νάουσας Ν. Ημαθίας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων: 
α) 95 και 98 του α.ν. 2039/1939.
β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 

Κώδικα και 
γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.
3. Την από 4.12.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

Εθνικών Κληροδοτημάτων.
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1948 τεύχος Β΄), περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ 
ΔΗΜΟΥΛΑ» η οποία έγινε από τον Χριστόφορο Δημούλα 
του Κων/νου με την από 21.9.2003 ιδιόγραφη διαθήκη 
του που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 556/1.4.2005 πρα−
κτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτι−
κού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέ−
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ρω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργανισμού, 
του α.ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν 
ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης 
του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ 
ΔΗΜΟΥΛΑ»

Άρθρο 1
Μορφή−Επωνυμία − Έδρα − Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ», που συστήθηκε 
από τον Χριστόφορο Δημούλα του Κων/νου με την από 
21.9.2003 ιδιόγραφη διαθήκη του που δημοσιεύτηκε με 
το υπ’ αριθμ. 556/1.4.2005 πρακτικό του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποτελεί νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της 
ανωτέρω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανι−
σμού, του α.ν. 2039/1939 όπως κάθε φορά ισχύει ο νό−
μος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Έδρα του ιδρύματος είναι η πόλη της Νάουσας Ν. 
Ημαθίας 

3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και 
αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία 
του ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το 
έτος έγκρισης της σύστασής του.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοποί του ιδρύματος είναι: 
α) Η οικονομική ενίσχυση ατόμων, καταγομένων από 

τη Νάουσα, που έχουν ανάγκη βοηθείας και είναι εκτά−
κτως βαριά ασθενείς ή πάσχουν από ανίατα σωματικά 
ή ψυχικά νοσήματα.

β) Η οικονομική ενίσχυση ατόμων, ανεξαρτήτως του 
τόπου καταγωγής και διαμονής, που βρίσκονται σε κλι−
νικές, νοσοκομεία, φυλακές κ.λ.π, τα οποία έχουν ανάγκη 
κατά την απόλυτον κρίση του Δ.Σ του ιδρύματος και 
εφόσον δεν βοηθούνται από φιλόπτωχα Ταμεία ή άλλα 
ιδρύματα.

γ) Η παροχή οικονομικού βοηθήματος κατά τις εορτές 
Χριστουγέννων και Πάσχα σε κατοίκους της Νάουσας 
που έχουν πραγματική ανάγκη.

δ) Η χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπου−
δές σε άριστους και οικονομικά αδύνατους φοιτητές 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όλων 
των σχολών και τμημάτων αυτών, καταγομένων από 
τη Νάουσα.

ε) Ετήσια χορηγήματα σε φιλόπτωχα Ταμεία, μονάδες 
υγείας ηλικιωμένων και σε κάθε κοινωφελή και φιλαν−
θρωπική προσπάθεια της πόλης της Νάουσας.

Πέραν των ως άνω δραστηριοτήτων του ιδρύματος 
που θεωρούνται θεμελιώδεις και απαραβίαστοι το 
εκάστοτε Δ.Σ. του ιδρύματος δύναται, λόγω διαφορο−
ποιήσεως των κοινωνικών συνθηκών να περιορίσει τις 
δραστηριότητες μερικών εξ αυτών ή να προσθέσει και 
άλλες που θα εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και 
τους αδύνατους.

Άρθρο 3
Περιουσία − Πόροι

1. Η περιουσία του ιδρύματος αποτελείται από:
Α. Τα κάτωθι ακίνητα οικοδομής που βρίσκεται επί 

της οδού Β΄ πάροδος 
Β. Κωνσταντίνου αριθμ. 6 στη Νάουσα (κατά πλήρη 

κυριότητα), ήτοι:
1. ισόγεια αποθήκη –γκαράζ εμβαδού 86 τ.μ.
2. διαμέρισμα 1ου ορόφου εμβαδού 102 τ.μ.
3. διαμέρισμα 2ου ορόφου εμβαδού 70 τ.μ. και
4. Το δικαίωμα της καθ΄ύψος επέκτασης της οικοδομής.
Β. Τα κάτωθι ακίνητα που βρίσκονται επί της οδού Β΄ 

πάροδος Β. Κωνσταντίνου αριθ. 8 στη Νάουσα (κατά 
πλήρη κυριότητα), ήτοι:

1.Διαμέρισμα 1ου ορόφου εμβαδού 112 τ.μ.
2.Διαμέρισμα 2ου ορόφου εμβαδού 112 τ.μ.
3. Διαμέρισμα 3ου ορόφου εμβαδού 111 τ.μ.
Γ. Την ψιλή κυριότητα των κάτωθι ακινήτων:
1.Σοφίτας εμβαδού 28 τμ επί του 3ου ορόφου της 

οικοδομής επί της οδού Β΄ πάροδος Β. Κωνσταντίνου 
αριθ. 8 στη Νάουσα.

2. Οπωρώνα εμβαδού 3.000 τ.μ. στη θέση Μπάκακας 
στη περιοχή Μπλάνα Αγίου Νικολάου Νάουσας.

3. Οπωρώνα εμβαδού 12.000 τμ στη θέση Στάθη Γιάτσιου 
στη περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Νάουσας.

4. Διαμερίσματος 5ου ορόφου εμβαδού 89 τμ επί της 
οδού Μητροπόλεως 38, στη Θεσσαλονίκη.

ΚΙΝΗΤΑ 
1. Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος:
α) Καταθέσεις ύψους πεντακοσίων ογδόντα τριών 

χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός και 0,95 «583.681,95» 
Ευρώ (ήτοι: καταθέσεις ταμιευτηρίου ύψους διακοσίων 
ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά και 
0,42 «283.787,42» Ευρώ, μετοχές αξίας διακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα και 0,36 «239.810,36» 
Ευρώ, άυλοι τίτλοι αξίας δέκα χιλιάδων «10.000,00»ΕΥΡΩ 
και αμοιβαία κεφάλαια αξίας πενήντα χιλιάδων ογδόντα 
τεσσάρων και 0,17 «50.084,17» Ευρώ). 

β) Έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι και 0,71 «11.120,71» 
USD (Δολλ. ΗΠΑ) και

γ) Εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέ−
ντε και τριάντα τρεις «147.665,33» GBP (Λίρες Αγγλίας)

2. Στην Eurobank EFG 
α) Καταθέσεις ύψους τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι δύο και 0,95 «366.222,95» Ευρώ (ήτοι: 
αμοιβαία ύψους τριακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
σαράντα ενός και 0,74 «302.541,74» Ευρώ και ταμιευτήρια 
ύψους εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα μιας 
χιλιάδων και 0,21 « 63.681,21» Ευρώ) και

β) Εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτά και 0,16 
«148.007,16» USD − Δολλάρια Η.Π.Α. (ήτοι: EYROSTRUCTURES 
− ΑΜΟΙΒΑΙΑ ύψους ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα ενός «93.651» USD και ταμιευτήρια ύψους πε−
νήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι και 
0,16 «54.356,16» USD).

3. Στη Τράπεζα Πειραιώς:
Καταθέσεις ύψους εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων τρι−

ακοσίων είκοσι επτά και 0,46 «167.327,46» Ευρώ. 
4. Στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος:
Καταθέσεις ύψους εξήντα ενός και 0,07 «61,07» Ευρώ 

και «4,54» USD. 
Στα ανωτέρω ποσά θα προστεθούν και οι τόκοι.
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5. Κινητά πράγματα όπως αναφέρονται στη διαθήκη.
Πόροι του ιδρύματος είναι:
α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περι−

ουσιακών στοιχείων.
β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή 

άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς.
γ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και 

οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.

Άρθρο 4
Διοίκηση

1. Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

α) Εκάστοτε Δήμαρχο Νάουσας ή το νόμιμο αναπλη−
ρωτή του, ως πρόεδρο

β) Εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Νάουσας ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του

γ) Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Νάουσας ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του

δ) Ελισάβετ Καμτσικά του Χαραλάμπους, ως ισόβια 
αντιπρόεδρο 

ε) Αθανάσιο Παπαδόπουλο του Αντωνίου
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με 

πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, το Γραμματέα και 
τον Ταμία.

3. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης ή θανάτου της 
Ελισάβετ Καμτσικά το αξίωμα του αντιπροέδρου ανατίθε−
ται στον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Νάουσας.

4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, 
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδή−
ποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των 
υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστα−
τικής πράξης και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 
μήνα και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή 
δύο από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον 
Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του 
Προέδρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 
Μεταξύ των παρόντων πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι 
και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά−
νονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία 
συντάσσεται ο Πρόεδρος.

8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συ−
νεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και 
η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες 
οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η 
γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται, όμως, 
οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την 
εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπει−
τα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και 
αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται 
την περιουσία του ιδρύματος και, γενικώς, αποφασίζει 
για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και τη λειτουρ−
γία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για 
κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του 
σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις 
της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του 
α.ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή 
θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και 
των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για 

έγκριση, στην αρμόδια από το νόμο Αρχή, τον προϋπο−
λογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και 
του υπ’ αριθμ. β.δ. 20/22.12.1939 (Φ.Ε.Κ. 552, τ.Α΄). Μαζί με 
τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και 
το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητι−
κού του ιδρύματος.

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπι−
κού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει 
αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, 
καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις, 
γενικότερα, της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος.

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρο−
νομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την 
ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ−
ματος:

α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, κα−
θώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως 
ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη 
αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις 
για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από τη 
συνεδρίαση.

γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γραμματέα, την 
ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την 
οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε 
αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα 
υπόθεση και συμφωνήσει γι’ αυτό η πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα 
της συζήτησης. Μπορεί, όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, 
να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα 
έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.

στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη 
που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Ανακτήθηκε από την  
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ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του 
ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδο−
τήσεις και εντολές αυτού.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη−
ρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας του ιδρύματος:
α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του 

ιδρύματος προς τρίτους.
β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοι−

κητικού Συμβουλίου.
γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα 

διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευ−
θύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.

2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογη−
μένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω 
ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του 
ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου 
φέρει πάντοτε ο ίδιος.

3. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα−
πληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας του ιδρύματος:
α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπο−

γράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα 

πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του 
α.ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί 
από αυτά ένα μικρό ποσό που είναι αναγκαίο για την 
πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύ−
ματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντο−
λή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοι−
χεία του ιδρύματος.

ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή 
στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογι−
σμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος.

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ−
νει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται 
με απόφαση αυτού.

Άρθρο 9
Επιλογή και ανακήρυξη υποτρόφων

1. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν αυτοί οι οποίοι κατά 
τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις όπως καθορίζονται στην παρ. δ του άρθρου 
2 του παρόντος οργανισμού.

2. Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται 
χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστα−
τικής πράξης του ιδρύματος, του παρόντος οργανισμού, 
του α.ν. 2039/1939 και του υπ’ αριθμ. 18/23.8.1941 καν. 
δ/τος (Φ.Ε.Κ. 286 Α΄).

 Άρθρο 10
Χορήγηση υποτροφιών

1. Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας κάθε υποτρόφου 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ανάλογα με το ύψος των καθαρών εσόδων του ιδρύ−
ματος και τον αριθμό των υποτρόφων, πάντοτε όμως 
μέσα στα όρια που ορίζονται από τις διατάξεις της συ−
στατικής πράξης του ιδρύματος, του άρθρου 54 του α.ν. 
2039/1939 και του άρθρου 28 του υπ’ αριθμ. 18/23.8.1941 
σχετικού καν. δ/τος.

2. Οι υποτροφίες καταβάλλονται στους δικαιούχους 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 26, 27 και 28 
του 18/23.8.1941 καν. δ/τος (Φ.Ε.Κ. 286 Α΄).

3. Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται όταν συ−
ντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις δια−
τάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος και του 
άρθρου 29 του παραπάνω κανονιστικού διατάγματος, οι 
οποίες διαπιστώνονται με πράξη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ιδρύματος, που έχει υποχρέωση να παρα−
κολουθεί την όλη πορεία των σπουδών των υποτρόφων 
και να αξιώνει από αυτούς την υποβολή, κάθε έτος, 
αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσής τους.

Άρθρο 11
Διαδικασία χορήγησης

οικονομικών ενισχύσεων –βοηθημάτων

Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης − βοηθήματος έχουν 
όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων α, β, 
γ και ε του άρθρο 2 του παρόντος οργανισμού. 

Το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων – βοηθημάτων 
των ανωτέρω περιπτώσεων καθορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος ανάλογα 
με τις ετήσιες προσόδους αυτού και τις οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν. 

Η υπόδειξη των προσώπων για τη χορήγηση των οι−
κονομικών ενισχύσεων−βοηθημάτων θα γίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ 
ή και β΄ βαθμού.

΄Αρθρο 12
Οικονομική Διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει 
ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, 
η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχε−
τικού Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης της σύστασης 
του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται 
στην πρώτη συνεδρίασή του.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπο−
λογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που κα−
ταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 
και 102 του α.ν. 2039/1939 και του 20/22.12.1939 σχετικού 
βασιλικού διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 552 τ.Α΄).

΄Αρθρο 13
Βιβλία και στοιχεία

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία 
και στοιχεία:

Ανακτήθηκε από την  
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α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο 

καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστι−
κή τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που 
πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο−μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται τα ονό−
ματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος 
και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα 
λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του 18/23.8.1941 κανονιστικού διατάγ−
ματος.

ε) Βιβλίο−μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσε−
ων−βοηθημάτων.

στ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων 
είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από 
τον Πρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλ−
λων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης 
της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των 
σκοπών του. 

Άρθρο 14
Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί 
ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και 
110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 15
Διάλυση του ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορί−
ζει.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιον−
δήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο «Πανελ−
λήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου», ως κεφάλαιο 
αυτοτελούς διαχείρισης για την εκτέλεση του ιδίου 
σκοπού.

3. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και στους Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα−
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    31274/Β2 (2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαί−

ου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελ−
λάδας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 

297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες συνα−
φείς διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 
191/τ.Α΄/30.8.1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 215/5.2.2004 τ.Β΄), «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Τα υπ’ αριθμ. 236/4.3.2008 και 237/4.3.2008 έγγραφα 
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπι−
κού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του ως άνω Ιδρύμα−
τος, λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης των διοικητικών 
υπηρεσιών αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. 52/22.2.2008 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς 
Ελλάδας− Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας).

7. Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον υπό 
έγκριση Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας για το οικονομικό έτος 2008 προς κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1944) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2008 του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, για το Α΄ εξάμηνο του 
2008, σε τρεις (3) υπαλλήλους του ως άνω Ιδρύματος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
συμπεριλαμβανομένου και ενός αποσπασμένου, επί δύο 
(2) ώρες το πολύ την ημέρα και μέχρι να συμπληρωθούν 
εξήντα (60) ώρες συνολικώς για κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα−
ρούσας απόφασης, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) 
Ευρώ, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το 
ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσε−
ων στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προ−
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
A    ριθμ. 21216/Β2 (3)
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Δη−

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Α΄ εξάμη−
νο έτους 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297/23.12.2003), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. Β 3351/12.2.2008 έγγραφο του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από το οποίο προκύ−
πτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω Ιδρύ−
ματος.

4. Το γεγονός για το οικονομικό έτος 2008 έχει εγγρα−
φεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης πίστωση για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού (ΚΑΕ 
0261), ύψους εκατόν τριών χιλιάδων (103.000,00) Ευρώ.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.09.2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1944) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008, σε ογδόντα 
(80) μονίμους υπαλλήλους του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης για τριάντα οκτώ (38) ώρες μηνιαίως 
στον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω 
υπερωριακή εργασία:

• σε είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε δέκα πέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε τριάντα (30) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. και
• σε δέκα (10) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης, δεν θα ξεπεράσει το ποσόν των 
εξήντα μίας χιλιάδων (61.000,00) Ευρώ και δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγε−
γραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋ−
πολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η κατά τα ανωτέρω υπε−
ρωριακή εργασία δε δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα 
(60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Απριλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
A    ριθμ. 40859/Γ6 (4)
Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών 

αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 

«περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθι−
ερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσί−
ων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Φ.Ε.Κ. 126 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 148/
τ.Β΄/30.1.2008)απόφαση ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδι−
ότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου ερ−
γασίας οδηγών και συνοδών μαθητών».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1944 τ.Β΄/1.10.2007), 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκι−
νήτων και συνοδών των μαθητών των Ειδικών Σχολείων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου 
από 6.30 έως 9.30 και από 11.30 έως 15.30 για τέσσερις 
ημέρες την εβδομάδα και από 6.30 έως 16.00 για μία 
ημέρα την εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
A    ριθμ. Υ4α/21525 (5)
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Πρώτο Γε−

νικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−

συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/165).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 
2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/37).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/ Α΄).

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

στ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (Φ.Ε.Κ. 32/Α΄/1986).

ζ) Του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδι−
ότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά−
ξεων» (Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/2004).

η) Του π.δ/τος 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α΄/10.3.2000) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299 
(Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/2000).

θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007, απόφαση καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄/ 1948).

3. Την υπ’ αριθμ. 10/4.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Πρώ−
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ».

4. Το υπ’ αριθμ. 4153/19.7.2007 έγγραφο του Διοικητή 
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης/8.8.2007 (θέμα 
6ο) Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣY.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Η μία (1) κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Ια−
τρικής Βιοπαθολογίας, με βαθμό Επιμελητή Α ,́ η οποία έχει 
συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Α3β/7067/1984 (Φ.Ε.Κ. 382/Β/1984) 
απόφαση, στο Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ», μετατρέπεται με την παρούσα σε μία (1) 
θέση του ιδίου κλάδου, βαθμού Επιμελητή Β΄ και ειδικό−
τητας Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Παθολογίας ή 
Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας, στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜAΤΩΝ
(6)

Στην υπ’ αριθμ. Π4/ΓΠ 8951 /2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσι−
εύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 110/28.1.2008 τ.Β΄ και αφορά την «κα−
θιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρόμοιας κατά 
τις Κυριακές και κατά το Νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο 
προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των 
ΥΠΕ», γίνεται η εξής διόρθωση:

Στη σελίδα 1606
Στο ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ
Από το εσφαλμένο: «…Εργασία κατά τις Κυριακές και 

κατά το Νόμο εξαιρέσιμες ημέρες (αριθμός ατόμων 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου)

ΔΕ Νοσηλευτικής  2…».
Στο ορθό: « Εργασία κατά τις Κυριακές και κατά το 

Νόμο εξαιρέσιμες ημέρες (αριθμός ατόμων προς συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου)

ΤΕ Νοσηλευτικής  2…».

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΓΑΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
(7)

      Στο Φ.Ε.Κ. 237/1.Β΄/14.2.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 41015/1.2.2008 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, που αφορούσε τρο−
ποποίηση συστατικής πράξης νομικού προσώπου δη−
μοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο 
Θερμαϊκού» στον Δήμο Θερμαϊκού του Νομού Θεσσα−
λονίκης, διορθώνεται ως εξής:

Από το εσφαλμένο: «... προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ Περαίας του Δήμου 
Θερμαϊκού».

Στο ορθό: «... προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Θερμαϊκού».

  Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
(8)

      Στην υπ’ αριθμ. 2029/22.2.2008 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί ανωτάτου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανή−
σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημoσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 455 της 17.3.2008 και στην σελίδα 5526 αυτού 
επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από την λανθασμένη υπογραφή: στο τέλος της από−
φασης «… Ερμούπολη, 22 Φεβρουαρίου 2008, Ο Γενικός 
Γραμματέας Περιφέρειας, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ»,

Στην ορθή: «… Ερμούπολη 22 Φεβρουαρίου 2008, Ο 
Γενικός Γραμματέας, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(9)
      Στην υπ’ αριθμ. 840/10/26.2.2008 απόφαση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 443/14.3.2008 τ.Β΄ και αφορά την καταβολή ασφα−
λιστικών εισφορών για τους πρώην μισθωτούς της επιχείρη−
σης «SEX FORM A.E.», επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στην σελ. 5112 μετά τον αυξ. αριθμό 30, προστίθενται 
τα εκ παραδρομής παρεληφθέντα ονόματα:

31 ΤΖΙΑΓΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1701086

32 ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8528717

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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




