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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.815.2/84/21893/Ζ1 (1)
Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσ−
σης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 23 παρ.9 και 48 του ν. 

2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.9 του ν. 3194/2003 

(Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 

160/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.8 και 9 και του 

άρθρου 14 παρ. 13 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού

1. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκ−
παιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2, παρ.1, 
περ.ζ΄, όπου φορέας είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή 
προξενικές αρχές, η ελληνική κοινότητα, η ορθόδοξη 
εκκλησία και το αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται 
είναι εκείνο της ημεδαπής, ή σε μη ενταγμένα τμήματα 
ελληνικής γλώσσας και τμήματα ενηλίκων όπως αυτά 
ορίζονται από το άρθρο 2, παρ.2, περ.β΄ καθορίζεται 
σύμφωνα με το ωράριο της ημεδαπής, για κάθε βαθ−
μίδα χωριστά και δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερο 
του κατώτερου ωραρίου της συγκεκριμένης βαθμίδας, 
21 ώρες την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 16 ώρες την εβδομάδα 
για τους εκπαιδευτικούς τη δευτεροβάθμια. Για τους 
νηπιαγωγούς το ωράριο είναι 4 ώρες ημερησίως.

2. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
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εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 2, παρ. 1 περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 2413/1996 
(Φ.Ε.Κ. 124/τ.Α΄/17.6.1996) καθορίζεται σύμφωνα με το 
ωράριο της χώρας υποδοχής.

3. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Ιδρύμα−
τα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθορίζεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών 
και δεν υπερβαίνει τις ώρες διδασκαλίας που εβδομαδιαίως 
προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθ−
μίδας στην ημεδαπή. Στις ώρες αυτές, εκτός των διδακτικών 
καθηκόντων, εντάσσονται και δραστηριότητες που αφορούν 
τη λειτουργία του τμήματος τόσο σε ερευνητικό επίπεδο 
(Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα), όσο και σε διοικητικό.

4. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
σχολεία των οποίων η λειτουργία διέπεται από διακρα−
τικές συμφωνίες, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της συμφωνίας. 

5. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
σχολεία των οποίων η λειτουργία τους είναι δεσμευ−
τική από τη νομοθεσία της ξένης χώρας, καθορίζεται 
σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.

6. Το ωράριο των εκπαιδευτικών, στους οποίους έχει 
ανατεθεί εργασία διοικητικού περιεχομένου στο Γρα−
φείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθορίζεται σύμφωνα με 
το ωράριο των αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων 
στο εξωτερικό.

7. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί 
και τοποθετηθεί στις οικείες ελληνικές διπλωματικές ή 
προξενικές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του ν. 3194/2003, για να προσφέρουν διοικητικό έργο, 
καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο των υπαλλήλων των 
οικείων ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών.

Άρθρο 2
Τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού 
ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

1. Διδασκαλία με ωράριο διδασκαλίας μικρότερο του 
κατώτερου προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις 
της ημεδαπής για κάθε βαθμίδα δεν επιτρέπεται, εκτός 
εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή.

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές 
μονάδες του εξωτερικού για τη συμπλήρωση του ωραρί−
ου τους, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευ−
σης ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπου αυτό υπάρχει 
και αφού έχουν συνεκτιμηθεί οι χιλιομετρικές αποστά−
σεις και οι δυνατότητες συγκοινωνίας, μπορεί να τοπο−
θετηθούν σε περισσότερες από μία εκπαιδευτικές μο−
νάδες για τη διδασκαλία μαθημάτων που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την ειδικότητά 
τους ή για τη διδασκαλία μαθημάτων συγγενούς ειδι−
κότητας, ή να τοποθετηθούν στο Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης ή να τους ανατεθεί εργασία διοικητικού, 
πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου στο οικείο 
Γραφείο Εκπαίδευσης ή στην Ελληνική Διπλωματική 
Αρχή ή Προξενείο εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση 
των αρμόδιων Αρχών, στην Ελληνική Κοινότητα, στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία, ελληνικά ιδρύματα, συλλόγους γο−
νέων, σωματεία και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα 
που σκοπό έχουν τη διατήρηση και διάδοση της ελλη−
νικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού. 

3. Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί εργα−
σία διοικητικού περιεχομένου στο Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης, μπορεί να τοποθετηθούν ή να καλύψουν 
έκτακτες ανάγκες και σε εκπαιδευτικές μονάδες, για 
τη διδασκαλία μαθημάτων που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την ειδικότητά τους ή 
για τη διδασκαλία μαθημάτων συγγενούς ειδικότητας, 
μετά από απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 
ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπου αυτό υπάρχει και 
αφού έχουν συνεκτιμηθεί οι χιλιομετρικές αποστάσεις 
και οι δυνατότητες συγκοινωνίας. Οι συνολικές ημέρες 
εργασίας θα είναι 5 (πέντε) και οι ώρες διδασκαλίας 
δε θα ξεπερνούν τις ώρες διδασκαλίας των υπολοί−
πων εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του οικείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης. Οι ημέρες απασχόλησης στο 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης δε θα συμπίπτουν 
με τις ημέρες απασχόλησης σε εκπαιδευτικές μονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

4. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται 
κατά περίπτωση να προσαυξάνεται μέχρι και 3 ώρες, με 
απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, εφόσον 
σε κάποιο από τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού οι 
εναπομένουσες, μετά την κατανομή του προγράμματος, 
ώρες διδασκαλίας δε δικαιολογούν την απόσπαση εκ−
παιδευτικού για την κάλυψη αυτών των ωρών. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 13, παρ.8 και 9 του 
ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 167/τ.Α΄/30.9.1985) ισχύουν και για τους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μο−
νάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Αργίες και διακοπές των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

1. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις εκπαιδευτι−
κές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπως αυτές 
ορίζονται από το άρθρο 2, παρ.1, περ.ζ΄, όπου φορέας 
είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, η 
ελληνική κοινότητα, η ορθόδοξη εκκλησία καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα της ημεδαπής. Για οποιαδή−
ποτε αλλαγή στα ισχύοντα, ακολουθείται η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 8, παρ.3 του ν. 2413/1996.

2. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για τους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως αυτές 
ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 περ. α΄, β΄, 
γ΄, δ΄ και ε΄ του ν. 2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124/τ.Α΄/17.6.1996) καθορί−
ζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα της χώρας υποδοχής. Οι 
εβδομάδες εργασίας τους δε θα πρέπει να είναι λιγότερες 
από 36 εβδομάδες για κάθε διδακτικό έτος.

3. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές 
μονάδες των οποίων η λειτουργία διέπεται από διακρατι−
κές συμφωνίες ή είναι δεσμευτική από τη νομοθεσία της 
ξένης χώρας, καθορίζονται από τις συγκεκριμένες εκπαι−
δευτικές μονάδες και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της συμφωνίας ή της νομοθεσίας της ξένης χώρας. 

4. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για 
τους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει ανατεθεί εργα−
σία διοικητικού περιεχομένου στο Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης, καθορίζονται σύμφωνα με τις αργίες και 
διακοπές των αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων 
στο εξωτερικό.
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5. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις των 
εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί και τοποθετη−
θεί στις οικείες ελληνικές διπλωματικές ή προξενι−
κές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 
3194/2003, για να προσφέρουν διοικητικό έργο, καθορί−
ζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους υπαλλήλους 
των οικείων ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών 
αρχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.821/859Ι/31516/Ζ1 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/3550−30/7/1996 

(Φ.Ε.Κ. 693/τ.Β΄/19.8.1996) απόφασης «Καθορισμός της 
έδρας, της σύνθεσης και του τρόπου συγκρότησης 
του Δ.Σ. του ΙΠΟΔΕ».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 καθώς και του άρθρου 

7 παρ.1α του ν. 2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124/τ.Α) «Η ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 821/Κ536/Ζ1/3550−30.7.1996 (Φ.Ε.Κ. 
693/τ.Β/19.8.1996) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, περί του καθορισμού της 
έδρας, της σύνθεσης και του τρόπου συγκρότησης 
του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Φ.821.2/Ε132/Ζ1/6310−31.10.1996 όμοια απόφαση 
και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.821/Α144/Ζ1/191−
28.4.1999 (Φ.Ε.Κ. 679/τ.Β/17.5.1999), Φ.821/Τ278/Ζ1/4596−
1.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2140/τ.Β/10.12.1999), Φ821/3521/14481/Ζ1 
(Φ.Ε.Κ. 167/τ.Β/17.2.2003) αποφάσεις.

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 της υπ’ 
αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/3550−30.7.1996 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
693/τ.Β/19.8.1996), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή−
θηκε ως ανωτέρω, ως εξής:

α) Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατης Εκπαίδευσης (πανεπι−
στημιακός τομέας) ή Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημια−
κού τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής ως μέλη, εγνωσμένου 
κύρους και με συναφή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
ειδικότητα, με τους αναπληρωτές τους, που θα πληρούν 
τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

        Αριθμ. 2489 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου του Δήμου Καρδίτσας με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή 1ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

5. Την υπ’ αριθμ. 5236/8/26.1.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων 
Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 2122/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με παροχή 
εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων στον Προϊ−
στάμενο Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Καρδί−
τσας, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. Β.16012/24.7.1991 (Φ.Ε.Κ. 670/Β΄/7.8.1991) 
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, με την οποία έγινε 
η σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 1ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας».

8. Την υπ’ αριθμ. 49/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζει την 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 177ξ/1991 προηγούμενης 
απόφασης του που αφορά στη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου και 6ου Γυμνασίου 
Καρδίτσας», μόνο ως προς τις παραγράφους 3 και 4 
αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β.16012/24.7.1991 (Φ.Ε.Κ. 
670/Β΄/7.8.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, μόνο 
κατά τις παρ. 3 και 4 ως κατωτέρω:

Α. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από εντεκαμελές 

(11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και στο οποίο συμμετέχουν:

α) ο Δήμαρχος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος σε πε−
ρίπτωση που ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να συμμετέχει 
στο Δ.Σ. του Ν.Π..

β) οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.
γ) από ένας (1) εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλό−

γων γονέων και κηδεμόνων κάθε σχολείου.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων.
ε) πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι (οι δύο από τη μει−

οψηφία). 
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 

εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που 
ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος, τότε αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−

ζεται διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Β.16012/24.7.1991 (Φ.Ε.Κ. 
670/Β΄/7.8.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 15 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 2491 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου του Δήμου Καρδίτσας με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Καρδίτσας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

5. Την υπ’ αριθμ. 5236/8/26.1.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων 
Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 2122/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με παροχή 
εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων στον Προϊ−
στάμενο Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Καρδί−
τσας, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 14144/9.10.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία έγινε 
η σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Καρδίτσας».

8. Την υπ’ αριθμ. 57/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζει την τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 154/2006 προηγούμενης απόφασης του που 
αφορά στη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Καρδίτσας», μόνο ως προς 
τις παραγράφους 3 και 4 αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 14144/9.10.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, μόνο 
κατά τις παρ.3 και 4 ως κατωτέρω:

Α. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από εννεαμελές 

(9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και στο οποίο συμμετέχουν:

α) ο Δήμαρχος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος σε πε−
ρίπτωση που ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να συμμετέχει 
στο Δ.Σ. του Ν.Π..

β) ο διευθυντής του σχολείου.
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας.
ε) ένας δημότης.

στ) τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι (οι δύο από τη 
μειοψηφία). 

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που 
ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος, τότε αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−

ζεται διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 14144/9.10.2006 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 13 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 2492 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου του Δήμου Καρδίτσας με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

5. Την υπ’ αριθμ. 5236/8/26.1.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων 
Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 2122/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με παροχή 
εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων στον Προϊ−
στάμενο Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Καρδί−
τσας, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 2139/19.2.2001 (Φ.Ε.Κ. 712/Β΄/8.6.2001) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, με την οποία έγινε η σύσταση του νομικού προσώ−
που με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου 
Καρδίτσας».

8. Την υπ’ αριθμ. 53/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζει την τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 385/2000 προηγούμενης απόφασης 
του που αφορά στη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας», μόνο ως 
προς τις παραγράφους 3 και 4 αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2139/19.2.2001 (Φ.Ε.Κ. 
712/Β΄/8.6.2001) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας μόνο κατά τις παρ. 5 και 6 ως 
κατωτέρω:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10315

Α. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από επταμελές 

(7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και στο οποίο συμμετέχουν:

α) ο Δήμαρχος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος σε πε−
ρίπτωση που ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να συμμετέχει 
στο Δ.Σ. του Ν.Π..

β) ο διευθυντής του σχολείου.
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας.
ε) τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι (οι δύο από τη μει−

οψηφία). 
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 

εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που 
ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος, τότε αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−

ζεται διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2139/19.2.2001 (Φ.Ε.Κ. 
712/Β΄/8.6.2001) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 15 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 2740 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β.14360/25.9.1984 απόφα−

σης του Νομάρχη Καρδίτσας που αφορά τη σύστα−
ση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σοφάδων με 
την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικι−
ωμένων», η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 751/
Β/22.10.1984 Φ.Ε.Κ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

4. Την υπ’ αριθμ. 5236/8/26.1.2007 εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

5. Την υπ’ αριθμ. 2122/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για παροχή εξουσι−
οδότησης Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Νομού Καρδίτσας.

6. Την υπ’ αριθμ. 68/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Σοφάδων με την οποία αποφασίζει την 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/1984 απόφασής του, η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β.14360/25.9.1984 
απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμ. 751/Β/22.10.1984 Φ.Ε.Κ. και τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 29/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1480/4.2.2003 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας, μόνο ως προς τις παραγράφους: Γ εδάφιο α, η οποία 
αφορά τους πόρους και Δ η οποία αφορά τη διοίκηση 
του Ν.Π., τις οποίες αντικαθιστά, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β.14360/25.9.1984 απόφαση 
του Νομάρχη Καρδίτσας με την οποία συστάθηκε στο 
Δήμο Σοφάδων ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: 
«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» και η οποία 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 751/Β/22.10.1984 Φ.Ε.Κ., μόνο 
κατά το μέρος που αφορά τις παραγράφους: 3 εδάφιο 
α και 4 αυτής οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής: 

Α. Το εδάφιο α της παρ. 3. αντικαθίσταται ως κατω−
τέρω:

«α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα ξεπερ−
νά το ποσό των 100.000,00 € και σε κάθε περίπτωση 
θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του Νομικού Προ−
σώπου.

Β. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9/με−

λές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
συμβούλιο και αποτελείται από:

• Τον Δήμαρχο ή έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο
• Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους 
ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι−
κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ν.Π., αν 
αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζό−
μενους, ο οποίος προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση 
των τακτικών υπαλλήλων, σε αντίθετη περίπτωση ένας 
δημότης, που είναι χρήστης των υπηρεσιών του Νομι−
κού Προσώπου ή που έχει ανάλογη επαγγελματική ή 
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με το 
σκοπό του Νομικού Προσώπου.

• Ένα (1) αιρετό μέλος του Κ.Α.Π.Η. το οποίο εκλέγεται 
από τα μέλη του.

• Έναν (1) εκπρόσωπο των τοπικών συλλόγων των 
συνταξιούχων, τον οποίο υποδεικνύει ο σύλλογος συ−
νταξιούχων.

• Έναν (1) δημότη ή κάτοικο που είναι χρήστης των 
υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχει ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ειδικές γνώσεις σχε−
τιζόμενες με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρο. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδίκαια καθί−
σταται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.. 
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σο−
φάδων για το οικονομικό έτος 2007, ύψους 100.000,00 €, 
εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 00−6731.04.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Β.14360/25.9.1984 από−
φαση του Νομάρχη (Φ.Ε.Κ. 751/Β/22.10.1984) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1480/4.2.2003 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 15 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 2059 (7)
Τροποποίηση της πράξης σύσταση ιδίου Νομικού Προ−

σώπου στο Δήμο Καρδίτσας με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Καρδίτσας» 
η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 953/Β/22.11.1982 
Φ.Ε.Κ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

4. Την υπ’ αριθμ. 5236/8/26.1.2007 εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».

5. Την υπ’ αριθμ. 2122/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για παροχή εξουσι−
οδότησης Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Νομού Καρδίτσας.

6. Την υπ’ αριθμ. 66988/17.9.1982 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας, με την 
οποία συστάθηκε στο Δήμο Καρδίτσας Νομικό Πρόσω−
πο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων Καρδίτσας» (Φ.Ε.Κ. 953/Β/22.11.1982), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Β.4727/31.3.1987 (Φ.Ε.Κ. 
252/Β/19.5.1987) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, υπ’ 
αριθμ. Β.17429/7.10.1987 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/4.11.1987) απόφαση 
του Νομάρχη Καρδίτσας και υπ’ αριθμ. 25535/95/10.1.1996 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Καρδίτσας.

7. Την υπ’ αριθμ. 16/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζει την 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187/198 απόφασης του όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 36/1987, 158/1987 
και 237.2/1995 όμοιες, μόνο ως προς την παράγραφο 4 
αυτής η οποία αφορά την διοίκηση του Νομικού Προ−
σώπου, η οποία αντικαθίσταται, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του Νομικού Προ−

σώπου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Καρ−
δίτσας» η οποία έγινε με την υπ’ αριθμ. 66988/17.9.1982 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας 
και Πρόνοιας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 953/
Β/22.11.1982 Φ.Ε.Κ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. Β.4727/31.3.1987 (Φ.Ε.Κ. 252/Β/19.5.1987) απόφαση 
του Νομάρχη Καρδίτσας, υπ’ αριθμ. Β.17429/7.10.1987 
(Φ.Ε.Κ. 581/Β/4.11.1987) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας 
και υπ’ αριθμ. 25535/95/10.1.1996 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Καρδίτσας, μόνο κατά το μέρος που 
αφορά την παράγραφο 4 αυτής, η οποία αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«4. Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από εντεκαμελές 
(11/μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέ−
χουν:

α) ο Δήμαρχος ή ένας δημοτικός σύμβουλος σε πε−
ρίπτωση που ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να συμμετέχει 
στο Δ.Σ. του Ν.Π.

β) δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι (και οι δύο ορίζονται 
από τη μειοψηφία).

γ) τέσσερις (4) δημότες.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος των μελών του Κ.Α.Π.Η..
ε) μία (1) κοινωνική λειτουργός.
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της ομοσπονδίας συνταξι−

ούχων.
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη των περι−

πτώσεων α, β και γ με τους αναπληρωτές τους.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 

εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 
που ορισθεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος, τότε αυ−
τοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 66988/17.9.1982 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Πρό−
νοιας όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 953/Β/22.11.1982 
Φ.Ε.Κ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
Β.4727/31.3.1987 (Φ.Ε.Κ. 252/Β/19.5.1987) απόφαση του 
Νομάρχη Καρδίτσας, υπ’ αριθμ. Β.17429/7.10.1987 (Φ.Ε.Κ. 
581/Β/4.11.1987) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και υπ’ 
αριθμ. 25535/95/10.1.1996 απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Καρδίτσας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 15 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

    Αριθμ. ΔΑΚ. 47. (8)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού απασχολούμε−

νου στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη.
1.Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 ν. 2738/1999.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. «Ανα−
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μόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999.
6. Την υπ’ αριθμ. 123877 (Φ.Ε.Κ. 775/Β/9.6.2005) απόφα−

ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το υπ’ αριθμ. 115089/15.1.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής «περί καταπολέμησης 
του Δάκου της ελιάς του 2007».

8. Το υπ’ αριθμ. 116921/5.3.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για υπερωριακή με 
αμοιβή εργασία στους Υπαλλήλους των Ν.Α. που ασχο−
λούνται με το πρόγραμμα δακοκτονίας 2007, αποφα−
σίζουμε:

Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής αμοιβής εργα−
σίας του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα 
Δακοκτονίας 2007 και για το χρονικό διάστημα από 
1.3.2007 έως 31.12.2007 ως ακολούθως.

Α. Δ/ντής Δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες απογευματι−
νής εργασίας και νυκτερινές ώρες εργασίμων ημερών 
Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Β. Επόπτες και αναπληρωτές Δακοκτονίας μέχρι 2400 
ώρες απογευματινής εργασίας και νυκτερινές ώρες ερ−
γασίμων ημερών Κυριακών και εξαιρέσιμων. 

Γ. Λογιστής μέχρι 450 ώρες απογευματινής εργασίας. 
Δ. Γραμματέας μέχρι 200 ώρες απογευματινής ερ−

γασίας.
Οι πιστώσεις θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπο−

λογισμό της Δακοκτονίας Φορέας 295α ΚΑΕ 0511,0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Καλάματα, 8 Μαρτίου 2007

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. ΕΜ.581 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τη διενέργεια 

Περιοδικού ελέγχου μέτρων και Σταθμών έτους 2007 
υπαλλήλων της Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης 
Ν.Α. Σάμου από 1.5.2007 μέχρι 31.12.2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
ν. 2240/1994, 2273/1994 και 2344/1995.

2. Του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/9.4.2001 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου και δη−
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/Β/22.5.2001.

3. Το άρθρο 3 του ν. 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/29.1.2003) με 
το οποίο διατίθεται 25% των ετήσιων εισπράξεων από 
τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας − Οικονομικών, 
στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει 
αναγκών των κλιμακίων ελέγχου.

4. Το άρθρο 16 παρ.1 και 3 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 
297/Α/23.12.2003) μισθολογικές ρυθμίσεις.

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 «περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφε−
ρομένων εις την εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

6. Το υπ’ αριθμ. Φ2−1183/12.10.1994 έγγραφο της Δ/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με 
τον έλεγχο βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης.

7. Την υπ’ αριθμ. 657/28.5.2004 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον τρό−
πο διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και 
Σταθμών.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ2−670/12.2.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης ως προς το ύψος των τελών ελέγχου.

9. Την υπ’ αριθμ. Φ2−893/22.2.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης για ορισμό του χρόνου διενέργειας 
του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 
2007 από 1.5. μέχρι 31.12.2006, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το από 1.5.2007 έως 31.12.2007 χρο−
νικό διάστημα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 4 υπαλλήλους της 
Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Σάμου. 

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρολογικών 
ελέγχων καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτο−
κινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων για 
την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
εξήντα (60). 

4. Η δαπάνη θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/29.1.2003) με το οποίο διατίθε−
ται 25% των ετήσιων εισπράξεων από τους ελέγχους 
Μέτρων και Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά 
τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών 
των κλιμακίων ελέγχου από τον λογαριασμό Μέτρων 
και Σταθμών της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκηση Σάμου. 

5. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώσει την 
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 13 Μαρτίου 2007

Ο Νομάρχης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΡΛΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02005381604070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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