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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής,
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, Ολοκλήρω−
ση και οριστικοποίηση κόστους ειδικού επενδυ−
τικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙ−
ΜΑΧΑ ΑΕ» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ.
Πρωτ. 9027/ΔΒΕ 1154/Ν. 3299/04/10−06−2009 από−
φαση στις διατάξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii). .........
Τροποποίηση, αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος
και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του ειδικού
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΡΟΜΒΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΕΒΕ» που έχει υπαχθεί με την αρ.
πρωτ. 23677/ΔΒΕ 3200/Ν. 3299/21−12−2006 απόφα−
ση στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii). .........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25618/8−6−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για
την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό κα−
θεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των
Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011». ....
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/
4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 13727/
724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση
ως προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νο−
μοθεσία. ................................................................................................
Καθορισμός λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης του
16ου Γυμνασίου Λάρισας. .........................................................
Αναγνώριση της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής
και Μονάδας Εγκαυμάτων του Γ. Ν. Λευκωσίας
ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών στην ει−
δικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής. ....................
2η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 262346/
19−03−2010 διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασί−
ες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ−
σης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του
Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής. .............
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Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Μάνδρας − Ειδυλ−
λίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254
του ν. 3852/2010. ............................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Ντζανίδου Διάνα του Σέρ−
γιου. .........................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΑΓΓΕΛ ΛΙΛΙΑΝΑ του Πέτρου
(ANGHEL LILIANA PETROU). ................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των σχολικών
μονάδων του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρ−
θρου 103 του Ν. 3852/2010 με όνομα αντιστοίχως:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩ−
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»
και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑ−
ΝΙΑΣ». ......................................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση της Υφυπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. . 12
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής,
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, Ολοκλήρω−
ση και οριστικοποίηση κόστους ειδικού επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΑΕ» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9027/
ΔΒΕ 1154/Ν. 3299/04/10−06−2009 απόφαση στις δια−
τάξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω−
ση ε, υποπερίπτωση viii).
Με την υπ’ αριθμ. 11601/ΔΒΕ 1403/05−08−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της
επιχείρησης «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ» και εγκρίθηκε η
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης και
η αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ιδίας συμμετοχής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04.
• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 397.209,70 ευρώ (τρι−
ακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες, διακόσια εννέα ευρώ
και εβδομήντα λεπτά).
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• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
119.162,91 ευρώ, (εκατό δεκαεννέα χιλιάδες, εκατό εξήντα
δύο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά), το οποίο αποτελεί
ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης
που πραγματοποιήθηκε.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του 278.046,79
ευρώ, (διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες, σαράντα
έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) που αποτελεί
ποσοστό 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης
που πραγματοποιήθηκε.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 30/05/2011.
• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του συνόλου της επιχορήγησης τελικού ποσού 119.162,91
ευρώ, (εκατό δεκαεννέα χιλιάδες εκατό εξήντα δύο ευρώ
και ενενήντα ένα λεπτά).
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 23/06/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
F
(2)
Τροποποίηση, αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος και
παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του ειδικού επενδυ−
τικού σχεδίου της επιχείρησης «ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛ−
ΛΑ ΑΕΒΕ» που έχει υπαχθεί με την αρ. πρωτ. 23677/
ΔΒΕ 3200/Ν. 3299/21−12−2006 απόφαση στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περί−
πτωση ε, υποπερίπτωση viii).
Με την υπ’ αριθμ. 11603/ΔΒΕ 1405/05−08−2011 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση,
η αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος και η παράταση
του χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης «ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΕΒΕ» σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3299/04.
• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
διαμορφώθηκε στο ποσό των 450.743,94 Ευρώ (τετρα−
κόσιες πενήντα χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ
και ενενήντα τέσσερα λεπτά).
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
157.760,38 ευρώ, (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες επτα−
κόσια εξήντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά), το οποίο
αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 292.983,56
ευρώ, (διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια
ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) το οποίο
αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κόστους της
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 12/10/2011.
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 23/06/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Αριθμ. 34287
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25618/8−6−2011 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη
επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύ−
σεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου
3908/2011, για το έτος 2011».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α, 2 και 6
του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και
την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).
4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−148).
6. Την υπ’ αριθμ. 2667/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−1603).
7. Την υπ’ αριθμ. 25618/8−6−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών
σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχει−
ρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το
έτος 2011» (Β−1384).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 25618/
8−6−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμ−
ματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό
καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των
Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011» (Β−1384)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδί−
ων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των
Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως
30 Σεπτεμβρίου 2011».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.18018
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004
(Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003
(Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση ως προς την αντι−
στοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρο−
νται στην πολεοδομική νομοθεσία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνι−
ση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91).
2. Τις διατάξεις του ν. 2965/2001 «Βιώσιμη ανάπτυξη
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 182).
4. Το π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 19)
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε
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συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19)
και το πδ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221), το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 56), την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009
(ΦΕΚ Β΄ 2234), το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) και το π.δ.
65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147).
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη−
ριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1022).
9. Την κοινή υπουργική απόφαση 13727/724/24.7.2003
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ
Β΄ 1087).
10. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. Δ6/Φ1/οικ.
19500/4.11.2004 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς
την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που ανα−
φέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία» (ΦΕΚ Β΄ 1671).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προστίθεται στο παράρτημα της υπ’ αρ. πρωτ.
13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινής υπουργικής απόφα−
σης όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ.
πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης νέα υποπερίπτωση υπό τον αύξοντα
αριθμό 276 ως εξής:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
ΕΣΥΕ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
276 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ζ. Ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 401.0γ
−
> 5 MW > 0,5 MW Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
<= 5 MW

Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης
προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«ζ. Ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MW.»
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Aριθμ. 90067/Γ6
(5)
Καθορισμός λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης του
16ου Γυμνασίου Λάρισας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 8, 34 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική
αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2−10−2008).
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό
π.δ. 63/2005, Α΄ 98)
3. Της 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/2010) απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστο−
φιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
Β. 1. Την 89813/Γ6/3.9.2004 (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/2004) υπουρ−
γική απόφαση «Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγω−
γής (ΣΜΕΑ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
2. Την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ Λάρισας
3. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Λάρισας
Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε από το σχολικό έτος 2011−2012 τη λει−
τουργία Τμήματος Ένταξης (ΤΕ) Σχολικής Μονάδας της
παρακάτω Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. και Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Το Τ.Ε. του 9ου Γυμνασίου Λάρισας να λειτουργεί στο
14ο Γυμνάσιο Λάρισας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2011
Η ΥΦΥΠ.ΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ 148982/10
(6)
Αναγνώριση της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και
Μονάδας Εγκαυμάτων του Γ. Ν. Λευκωσίας ως κα−
τάλληλης για άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα
της Πλαστικής Χειρουργικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων»
(ΦΕΚ Α 258)
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), όπως επαναφέρθηκαν
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34)
γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165)
δ. του άρθρου 2 του Ν. 1794/1988: Κύρωση Συμφωνίας
της Ελλάδας − Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα
της δημόσιας υγείας (ΦΕΚ Α 145)
ε. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ.
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31)
στ. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76)
ζ. 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) και
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. την αρ. Υ7α/Γ.Π 75054/8−6−2007 υπουργική απόφαση
αναγνώρισης του Γ.Ν. Λευκωσίας ως κατάλληλης για
τη χορήγηση δύο (2) χρόνων άσκησης των ιατρών στην
ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής (ΦΕΚ 1039/Β)
3. Το με αρ. φακ. Υ.Υ.3.8.01.8.1 (16)/22−11−2010 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας Κύπρου
4. Την αριθμ. 3140/16−5−2011 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η 3140/16−5−2011 απόφαση της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. και τροποποιείται ως εξής η
Υ7α/Γ.Π οικ. 75054/8−6−2007 απόφαση του Υφυπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναγνώριση Νο−
σοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των
γιατρών» (ΦΕΚ 1039/Β), κατά το μέρος που η απόφαση
αυτή αναφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας:
«III. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδας Εγκαυ−
μάτων: Άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Πλα−
στικής Χειρουργικής για δύο (2) χρόνια και έξι (6) μή−
νες». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7α/Γ.Π/οικ.
75054/8−6−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1039/Β).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. 174236
(7)
2η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 262346/
19−03−2010 διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες
εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με
βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλί−
ου και 1120/2009 της Επιτροπής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
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το άρθρο 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ. 1,
του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α΄ 70) και το άρθρο 3 αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ
Α΄ 101), «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 29 παρ 1−8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις.
ε. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄ 255) με
το οποίο κυρώθηκε η 324032/ 24.12.2004 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την
εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄ 1921)
και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003
(τίτλοι Ι και III) και 795/2004, όπως ισχύουν».
2. Τους Κανονισμούς
α. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της
19.01.2009) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα κα−
θεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006,
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».
β. (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09)
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπε−
ται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλί−
ου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς».
γ. (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09)
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειών διατάξεων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου».
δ. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της 29.09.2003)
«για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθ. 74650/27.06.2011 εισήγηση του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
262346/19−3−2010 διυπουργική απόφαση (Β 325) «Συμπλη−
ρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κα−
νονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009
της Επιτροπής».
Άρθρο 2
Η παρ. 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «4.
Προκειμένου η μεταβίβαση να ληφθεί υπόψη στις ενι−
σχύσεις του τρέχοντος έτους, ο γεωργός οφείλει να
αποστείλει την αίτηση μεταβίβασης με τα σχετικά δι−
καιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον έξι εβδο−
μάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, (15 Μαΐου) ήτοι έως την 2α
Απριλίου του τρέχοντος έτους. Κατά παρέκκλιση, σε
αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι αιτήσεις μεταβίβασης
δικαιωμάτων ενίσχυσης δύναται να υποβληθούν έως
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης.»
Άρθρο 3
Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 26 αντικαθίστα−
ται ως εξής: «Οι επενδύσεις πρέπει να έχουν πραγματο−
ποιηθεί το αργότερο μέχρι 31/07/2009, α) είτε με έγκριση
σχεδίου βελτίωσης στα πλαίσια του Καν. 1698/05, β) είτε
με ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, γ) είτε με
αύξηση της εκμετάλλευσης, με αγορά γης ή μίσθωση,
τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με την έκταση που
δηλώθηκε στην ενιαία ενίσχυση κατά το τελευταίο έτος
της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5
της παρούσης».
Άρθρο 4
Α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28, τροποποιείται
το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η επιλέξιμη γη πρέπει να
είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη για διάστημα τουλάχιστον
ενός (1) έτους».
Β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28, αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο ως εξής: «Αποκλείονται της διαδικα−
σίας κατανομής δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα
γεωργοί οι οποίοι:
• Έχουν μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης το έτος αίτησης ή στα δύο προη−
γούμενα έτη».
Άρθρο 5
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 262346/19−03−2010 διυπουργικής απόφα−
σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 101
Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Μάνδρας − Ειδυλλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254
του ν. 3852/2010.

(8)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ − ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των συνενούμενων ΟΤΑ.
7. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής παραλήφθηκε προσωπικό από την 4/2011 σχετική απόφασή μας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 281/τ.Β/22−2−2011 και είναι το εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
1
Λιώρη Ολυμπία
Ευάγγελου
Καθαρίστρια
ΥΕ
2
Λιώρης Σωτήριος
Μελέτιος
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
3
Λεμπέσης Αθανάσιος
Κωνσταντίνου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
4
Τζαβάρας Αναστάσιος
΄Αγγελου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
5
Δήμου Ευάγγελος
Χρήστου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
6
Δέδες Σωτήριος
Ευάγγελου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
7
Τζεμπελίκος Κωνσταντίνος
Αναστασίου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
8
Δρυμούσης Ανδρέας
Αναστασίου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
αποφασίζουμε:
1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Μάνδρας − Ειδυλλίας σε προσωποπαγείς θέσεις της αντί−
στοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
Λιώρη Ολυμπία
Ευάγγελου
Καθαρίστρια
ΥΕ
Λιώρης Σωτήριος
Μελέτιος
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Λεμπέσης Αθανάσιος
Κωνσταντίνου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Τζαβάρας Αναστάσιος
΄Αγγελου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Δήμου Ευάγγελος
Χρήστου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Δέδες Σωτήριος
Ευάγγελου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Τζεμπελίκος Κωνσταντίνος
Αναστασίου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Δρυμούσης Ανδρέας
Αναστασίου
Εργάτης Καθ/τας
ΥΕ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μάνδρα, 22 Ιουνίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ
F

(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ντζανίδου Διάνα του Σέργιου.
Με την υπ’ αριθμ. 3142/6−7−2011 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Ξάνθης, που εκδόθηκε μετά την υπ’
αριθμ. 39/14−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 122/Β΄/8−2−2011) και σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του

Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992
(Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ΄ αρ. 17 του
Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), χορηγείται στην Ντζανίδου Διά−
να του Σέργιου, κάτοικο Ξάνθης, Δήμου Ξάνθης, άδεια
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων
κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού το−
μέα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΑΓΓΕΛ ΛΙΛΙΑΝΑ του Πέτρου
(ANGHEL LILIANA PETROU).
Με την υπ’ αριθμ. 2705/6−7−2011 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Ξάνθης, που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ.
39/14−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντι−
περιφερειάρχες (ΦΕΚ 122/Β΄/8−2−2011) και σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247),
του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993
(Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και του
άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ΄ αρ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
χορηγείται στην ΑΓΓΕΛ ΛΙΛΙΑΝΑ του Πέτρου (ANGHEL
LILIANA PETROU) κάτοικο Ξάνθης, Δήμου Ξάνθης, άδεια
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοι−
νωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 26+91+113/2011
(11)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των σχολικών μο−
νάδων του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103
του Ν. 3852/2010 με όνομα αντιστοίχως: «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
2) Την υπ’ αριθμ. 26456/23299/15−7−2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατο−
λικής Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας των υπ’ αριθμ.
26/2011, 91/2011 και 113/2011 αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Παιανίας, αποφασίζουμε:
Α) 1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ
με την επωνυμία:
1. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Παιανίας
(ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
2. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Παιανίας (ΦΕΚ
593/Β/12−9−1990)
3. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Παιανίας
(ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
4. Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Παιανίας (ΦΕΚ
172/Β/18−3−1993) τροποποίηση με (ΦΕΚ 352/Β/16−5−1996)
5. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας
(ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
6. Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου
Παιανίας (ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
7. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου
Παιανίας (ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
8. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας
(ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990) τροποποίηση με (ΦΕΚ 172/Β/18−3−1993)
τροποποίηση με (ΦΕΚ 352/Β/16−5−1996)
9. 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολεί−
ου και 1ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 184/Β/
19−2−2003)
10. 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχο−
λείου και 2ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 184/Β/
19−2−2003)
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11. 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολεί−
ου και 3ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 184/Β/
19−2−2003)
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Παιανίας με την
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση/ κατανομή των πιστώ−
σεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις
αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η δι−
αχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση
των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου
μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικη−
τικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδι−
οτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
− Το Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμ−
βουλο της πλειοψηφίας
− έξι Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλά−
χιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία αντί Δημοτικών Συμβούλων μπορεί
να ορίσει ως εκπροσώπους της δημότες ή κατοίκους
− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
− Δύο εκπροσώπους της ένωσης γονέων και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, δύο εκ−
πρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης.
− Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση
που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο
δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος
αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) οι επιχορηγήσεις των Δήμων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 παρ. (α) και (β) του αρ. 113 του
Ν. 1892/1990 όπως ισχύει καθώς και οι επιχορηγήσεις
υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που
δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρό−
σωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρ−
μοδιότητες.
Β. 1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ
με την επωνυμία:
1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίων Παι−
ανίας (ΦΕΚ 593/Β/12−9−1990)
2. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Παιανίας (ΦΕΚ 593/Β/
12−9−1990) τροποποίηση με (ΦΕΚ 1190/Β/31−12−1996)
3. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ
1858/Β/15−12−2004)
4. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ
1858/Β/15−12−2004)
5. Σχολική Επιτροπή 1ου Ενιαίου Λυκείου Γλυκών Νερών
(ΦΕΚ 1858/Β/15−12−2004) τροποποίηση με (ΦΕΚ 1452/Β/
21−10−2005)
6. Σχολική Επιτροπή 2ου Ενιαίου Λυκείου Γλυκών Νερών
(ΦΕΚ 1858/Β/15−12−2004) τροποποίηση με (ΦΕΚ 1452/Β/
21−10−2005)
και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Παιανίας με την
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση / κατανομή των πι−
στώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπα−
νών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την επι−
σκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του
κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντί−
στοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με
βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχεί−
ριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των
σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13)
μέλη, ως εξής:
− Το Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμ−
βουλο της πλειοψηφίας
− έξι δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τουλά−
χιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία αντί Δημοτικών Συμβούλων μπορεί
να ορίσει ως εκπροσώπους της δημότες ή κατοίκους
− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
− Δύο εκπροσώπους της ένωσης γονέων και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, δύο εκ−
πρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά

προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης.
− Δύο εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων κατά
προτεραιότητας μεγέθους σχολικής μονάδας.
− Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση
που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό συμβούλιο, ο
δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος
αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) οι επιχορηγήσεις των Δήμων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 παρ. (α) και (β) του αρ. 113 του
Ν. 1892/1990 όπως ισχύει καθώς και οι επιχορηγήσεις
υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων.
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγρά−
φου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που
δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρό−
σωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρ−
μοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παιανία, 5 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΩΝ. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην αριθμ. 73030/Γ2/30.6.2011 απόφαση της Υφυπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1643/τ.Β΄/21.7.2011, στη σελίδα
22540, στον πίνακα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και
στην 3η στήλη αυτού (ΩΡΕΣ), γίνεται η εξής διόρθωση
στον αύξοντα αριθμό 4:
από το εσφαλμένο: «2
1»,
στο ορθό: «2/1
1/2».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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