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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31434/ΙΒ
(1)
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δημό−
σιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και
στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για
το οικον. έτος 2009.

Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δη−
μόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑ−
ΝΗΣ και στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Ο Ι. ΦΩ−
ΚΙΑΝΟΣ για το οικον. έτος 2009. .....................................
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Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Παν/μίου Πειραιώς. 2
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του
Πολυτεχνείου Κρήτης για το Α΄ εξάμηνο 2009. .. 3
Αναστολή ισχύος των υπ’ αριθμ. 32178/Δ4/12.3.2008,
52847/Δ4/30.5.2005, 52849/Δ4/30.5.2005 υπουργι−
κών αποφάσεων. ............................................................................. 4
Ίδρυση τάξεων Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου..........

5

Μετατροπή Γυμνασίων σε Πειραματικά Γυμνάσια. ..

6

Μετατροπή των Λυκειακών Τάξεων του Εσπερινού
Γ/σίου Λάρισας σε Αυτοτελές Εσπερινό ΓΕΛ Λά−
ρισας. ........................................................................................................ 7
Μετατροπή του 2ου ΓΕΛ Ιλίου σε Πειραματικό Λύ−
κειο Ιλίου. .............................................................................................. 8
Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης............................................................................................. 9
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανι−
σμός Νάουσας» του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας,
σε κοινωφελή. ................................................................................... 10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση Σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 123/5.1.2009
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού...................... 11

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρο 4 του α.ν. 1835/1939 (ΦΕΚ 294/Α/39) «Περί
του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Δημοσίου
Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής.
2. Του άρθρο 4 του ν.δ. 561/1941 (ΦΕΚ 335/Α/41) «Περί
του Δημοσίου Γυμναστηρίου Αθηνών Ο. Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/
Α/1985) «Δομή και λειτουργία της Π.Ε και Δ.Ε. κ.λ.π.».
4. Του α.ν. 585/1968 (ΦΕΚ 225/Α/68).
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ
40/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 216.000,00€ η οποία θα αντιμετωπισθεί από την
πίστωση του Ειδικού Φορέα 19−220 και ΚΑΕ 2482 του
προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους
2009, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 το ύψος της
Κρατικής Επιχορήγησης προς τα Γυμναστήρια αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κατά ανώτατο όριο ως ακολούθως:
1. Για το Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Και−
σαριανής: 162.000,00 €.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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2. Για το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο. Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»:
54.000,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 19−220
και ΚΑΕ 2482 τον Προϋπολογισμό εξόδων χρήσης 2009
του ΥΠΕΠΘ και η τμηματική καταβολή στα ανωτέρω
Γυμναστήρια, θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκε−
κριμένου ποσοστού διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 21983/Β2
(2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Παν/μίου Πειραιώς.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες
συναφείς διατάξεις».
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. 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» (ΦΕΚ
191/Τ.Α./30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».
5. Το υπ’ αριθμ. 20091055/24.2.2009 έγγραφο του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς καθώς και σχετικό απόσπασμα της
υπ’ αριθμ. 11/16.12.2008 συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβου−
λίου του Παν/μιου Πειραιώς από το οποίο προκύπτει
ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για
την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών του Ιδρύματος αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. 368/9.2.2009 απόφαση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρη−
σης Κεντρικού Τομέα Πειραιά).
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την
εν λόγω απασχόληση συνολικού ύψους 15.000,00 Ευρώ
θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον
υπό έγκριση προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς έτους 2009 (ΚΑΕ 0261).
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/13/21.1.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού «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, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού έτους 2009 του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
σε πενήντα πέντε (55) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες
την ημέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συ−
μπληρωθούν εξήντα (60) ώρες για τον καθένα για το α’
εξάμηνο του 2009.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλι−
άδων (15.000,00) ΕΥΡΩ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση
να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία
αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 24203/Β2
(3)
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του
Πολυτεχνείου Κρήτης για το Α΄ εξάμηνο 2009.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες
συναφείς διατάξεις», 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. 2375/3.2.2009 έγγραφο του Πολυτεχνεί−
ου Κρήτης καθώς και το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’
αριθμ. 272/7.1.2009 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβου−
λίου του εν λόγω Ιδρύματος, από τα οποία προκύπτει
ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού κρίνεται
απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτα−
κτες και επείγουσες ανάγκες του Πολυτεχνείου.
4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2009 υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό
του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261).
5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 68) 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 (ΚΑΕ 0261), για
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009, σε εξήντα πέντε (65) μό−
νιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ως άνω Ιδρύματος
διαφόρων κλάδων και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60)
μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης ανέρχεται στο ποσόν των οκτώ
χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ, και δεν μπορεί σε καμιά πε−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για
την αιτία αυτή πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 31424/Δ4
(4)
Αναστολή ισχύος των υπ’ αριθμ. 32178/Δ4/12.3.2008,
52847/Δ4/30.5.2005, 52849/Δ4/30.5.2005 υπουργικών
αποφάσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3475/2006 (146 Α΄).
β) του άρθρου 8 παρ. 2 και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε
συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του ν. 1966/1991
(Α΄ 147).
2. Την υπ’ αριθμ. 32178/Δ4/12.3.2008 «Κατάργηση σχο−
λικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»(518Β΄/2
4.3.2008).
3. Την υπ’ αριθμ. 59100/Δ4/12−3−2008 απόφαση «Ανα−
στολή ισχύος της υπ’ αριθμ. 32178/Δ4/12.3.2008 απόφα−
σης ως προς την κατάργηση τεσσάρων Γυμνασίων» με
θέμα την αναστολή κατάργησης των Γυμνασίων Μηλι−
ωτάδων και Τύριας της ΔΔΕ Ιωαννίνων, των Γυμνασίων−
Λ.Τ.Αγνάντων της ΔΔΕ Άρτας και του Γυμνασίου−Λ.Τ.
Παναγιάς της ΔΔΕ Πρέβεζας (834Β΄/9.5.2008).
4. Τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 1. 52847/Δ4/30.5.2005 «Συγ−
χώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκ−
παίδευσης και κατάργηση τάξεων Ενιαίου Λυκείου» ως
προς α) τη συγχώνευση Γυμνασίων Λαγκαδίων, Βυτίνας
και Δημητσάνας σε Γυμνάσιο Δημητσάνας της ΔΔΕ Αρ−
καδίας και β) τη συγχώνευση του Ενιαίου Λυκείου Μοχού
και Ενιαίου Λυκείου Μαλλίων σε Ενιαίο Λύκειο Μαλλίων
της ΔΔΕ Ηρακλείου 2. 52849/Δ4/30.5.2005 «Κατάργηση
τάξεων Ενιαίου Λυκείου» ως προς την κατάργηση των
Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Εν. Λυκ. του Γυμν. Βυτίνας, των Α΄ Β΄
Γ΄τάξεων Εν. Λυκείου του Γυμν. Δημητσάνας και Α΄ Β΄
Γ΄τάξεων Εν. Λυκείου του Γυμν. Λαγκαδίων της ΔΔΕ
Αρκαδίας (1032Β΄/21.7.2005).
5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (68 Β΄/21.1.2009), αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε την ισχύ των υπ’ αριθμ. 52847/
Δ4/30.5.2005 και υπ’ αριθμ. 52849/Δ4/30.5.2005 υπουρ−
γικών αποφάσεων ως προς το σκέλος που αφορά τις
παρακάτω καταργήσεις και συγχωνεύσεις:
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
− Συγχώνευση του Ενιαίου Λυκείου Μοχού και Ενιαίου
Λυκείου Μαλλίων σε Ενιαίο Λύκειο Μαλλίων.
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Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
−Συγχώνευση Γυμνασίων Λαγκαδίων, Βυτίνας και Δη−
μητσάνας σε Γυμνάσιο Δημητσάνας.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
−Κατάργηση των Α΄,Β΄, Γ΄ Λυκειακών τάξεων του Γυ−
μνασίου Βυτίνας.
−Κατάργηση των Α΄, Β΄, Γ΄τάξεων του Γυμνασίου Δη−
μητσάνας.
−Κατάργηση των Α΄, Β΄, Γ΄τάξεων του Γυμνασίου Λα−
γκαδίων.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
−Κατάργηση του Γυμνασίου−Λυκειακών Τάξεων Πα−
ναγιάς.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
−Κατάργηση των Γυμνασίων Μηλιωτάδων και Τύρι−
ας.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
−Κατάργηση Γυμνασίου−Λυκειακών Τάξεων Αγνάντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 31421/Δ4
(5)
Ίδρυση τάξεων Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 παρ. 16 του ν. 3194/2003 (267 Α΄).
β. του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
γ. της υπ’ αριθμ. 385/Δ4/29.4.1986 υπουργικής απόφα−
σης «Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 59
του ν. 1566/1985» (Β΄ 318).
δ. του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3475/2006 (146 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
3. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Ν. Ηρακλείου.
4. Την πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2009−20010 οι παρακά−
τω τάξεις Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου προσαρτημέ−
νες στo Γυμνάσιo της έδρας τους ως ακολούθως:
Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
− Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου: Γ΄ Τάξη Καλλιτε−
χνικού Γενικού Λυκείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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Αριθμ. 31414/Δ4
(6)
Μετατροπή Γυμνασίων σε Πειραματικά Γυμνάσια.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 167).
2. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Καρδίτσας.
3. Την πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσα−
λίας.
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄68).
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2009 – 2010 τις
παρακάτω σχολικές μονάδες σε Πειραματικά Γυμνάσια
ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
−Το 1ο Γυμνάσιο Φαναρίου Καρδίτσας σε 1ο Πειραμα−
τικό Γυμνάσιο Φαναρίου Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 31428/Δ4
(7)
Μετατροπή των Λυκειακών Τάξεων του Εσπερινού Γ/σίου
Λάρισας σε Αυτοτελές Εσπερινό ΓΕΛ Λάρισας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 2 και 6 ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β) του άρθρου 1 ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3475/2006 (146 Α΄).
3. Τις προτάσεις της Διευθύνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας.
4. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ−
σαλίας.
5. Την υπ’ αριθμ.ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (68 Β΄).
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2009 – 2010 στη
Δ/νση Δ/Βθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας τις Λυκειακές Τά−

ξεις του Εσπερινού Γυμνασίου Λάρισας σε Αυτοτελές
Εσπερινό Γ.Ε.Λ. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 31433/Δ4
(8)
Μετατροπή του 2ου ΓΕΛ Ιλίου σε Πειραματικό Λύκειο
Ιλίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 167).
2. Την πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Την ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄68).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2009 – 2010 την
παρακάτω σχολική μονάδα σε Πειραματικό Λύκειο ως
ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
−Το 2ο ΓΕΛ Ιλίου σε Πειραματικό Λύκειο Ιλίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 31436/Δ4
(9)
Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
β. του άρθρου 5 παρ.5 και 7 και του άρθρου 8 παρ. 2
και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο
11 παρ.2 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147).
2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
3. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την υπ’ αριθμ. 5557/ΣΤ5/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (68 Β΄).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2009−2010 οι πα−
ρακάτω σχολικές μονάδες χωρίς μείωση του αριθμού
των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
−8° Γυμνάσιο Αθήνας με 32° Γυμνάσιο Αθήνας σε 8°
Γυμνάσιο Αθήνας.
−1° Γυμνάσιο Ζωγράφου με 2° Γυμνάσιο Ζωγράφου σε
1° Γυμνάσιο Ζωγράφου.
−1° ΓΕΛ Ζωγράφου με 2° ΓΕΛ Ζωγράφου σε 1° ΓΕΛ
Ζωγράφου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
−6° Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 24° Γυμνάσιο Θεσ−
σαλονίκης σε 6° Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

κός Οργανισμός Νάουσας» του Δήμου Νάουσας Ν. Ημα−
θίας και την μετατροπή της σε κοινωφελή του άρθρου
254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως εξής:

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2009

Οι σκοποί και τα αντικείμενα της κοινωφελούς επι−
χείρησης είναι:
1. Η οργάνωση της πολιτιστικής ζωής σε επίπεδο Δή−
μου με το σχεδιασμό και την ανάληψη σχετικών πρω−
τοβουλιών και της ευρύτερης περιοχής.
2. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση πολιτιστικών δρα−
στηριοτήτων τοπικής αλλά και υπερτοπικής κλίμακας
όπως φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ.
3. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση «εκπαιδευτικών−πολι−
τιστικών» δραστηριοτήτων που αφορούν όλες τις μορφές
τέχνης (π.χ. σχολές μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ.).
4. Η δημιουργία, η συντήρηση και λειτουργία υποδο−
μών για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
5. Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθη−
κών.
6. Η οργάνωση και λειτουργία μουσειακών χώρων.
7. Η οργάνωση και λειτουργία πινακοθήκης.
8. Η οργάνωση και λειτουργία μουσικών συνόλων,
ομάδων χορού κλπ.
9. Η καταγραφή, αξιοποίηση και προβολή του πολι−
τιστικού αποθέματος της περιοχής και η δημιουργία
αντίστοιχης βάσης δεδομένων.
10. Η προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γεννίτσαροι
και Μπούλες» της Νάουσας.
11. Η υποστήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας από
τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δή−
μου.
12. Ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων για την
προστασία και την πολιτιστική, αισθητική και κοινωνική
αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
13. Η οργάνωση της προβολής του αστικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
14. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολιτικών που συμ−
βάλλουν στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυ−
ναμικού μέσα από δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης
κλπ.
15. Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας
ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής και η παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.
16. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δικτύου κοινωνικών
υποδομών, όπως η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΑμΕΑ κλπ.
17. Η ανάπτυξη του Δήμου της Νάουσας και της ευ−
ρύτερης περιοχής στον τομέα του κινηματογράφου. Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 2464
(10)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νά−
ουσας» του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας, σε κοινω−
φελή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 254−264 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη−
τικές πράξεις.
2) Την υπ’ αριθμ. 12212/31.10.1996 (ΦΕΚ 1036/Β/18.11.1996)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με την οποία συστάθηκε στο Δήμο Νά−
ουσας αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία
«Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3) Την υπ’ αριθμ. 370/2008 απόφαση δημοτικού συμ−
βουλίου Νάουσας, περί μετατροπής της ανωτέρω επι−
χείρησης σε κοινωφελή.
4) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότη−
τας.
5) Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β΄/13.11.2008)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας», αποφασίζουμε:
Την προσαρμογή της συστατικής πράξης της δημοτι−
κής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικός Πολιτιστι−

Άρθρο 1
Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «Κοινωφελής
Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νά−
ουσας».
Ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν.»
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Νάουσας
Νομού Ημαθίας.
Άρθρο 3
Σκοποί και αντικείμενα
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βελτίωση του επιπέδου της κινηματογραφικής παιδείας
και η συμβολή στις διαδικασίες της κινηματογραφικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης.
18. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων
άθλησης για όλους.
19. Η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περι−
οχής και η δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων, με
σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων
κοινωνικής προστασίας.
20. Η πιστοποίηση ως φορέας διαχείρισης προγραμ−
μάτων στο Ε.Σ.Π.Α. για δράσεις σχετικές με το αντι−
κείμενό της.
21. Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορης πηγής χρηματοδό−
τησης για την ενίσχυση των πολιτιστικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων.
22. Τέλος η εκπόνηση διετών προγραμμάτων δράσης,
η χρηματοδότησή τους για τις παραπάνω δραστηριότη−
τες και ο σχεδιασμός και η παρακολούθησή τους.
Άρθρο 4
Κεφάλαιο
Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο
4.980.833,44 ευρώ και προσδιορίζεται από τα παρακά−
τω στοιχεία.
1. Από το υφιστάμενο εγγεγραμμένο στα λογιστι−
κά βιβλία του ΔΗΠΟΝ που ανέρχεται στο ποσό των
3.903.154,81 ευρώ.
2. Από εισφορά σε χρήμα του Δήμου Νάουσας ποσού
1.077.678,63 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στο ταμείο
στης ΚΕΔΗΠΟΝ τμηματικά εντός δεκαετίας ως εξής:
Έτος

Ποσό

2009

107.767,86

2010

107.767,86

2011

107.767,86

2012

107.767,86

2013

107.767,86

2014

107.767,86

2015

107.767,86

2016

107.767,86

2017

107.767,86

2018

107.767,89

ΣΥΝΟΛΟ

1.077.678,63

Άρθρο 5
Διάρκεια της επιχείρησης
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 50 έτη, από
την ημέρα ίδρυσής της.
Άρθρο 6
Πόροι της επιχείρησης
−Από τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Νάουσας
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
−Από κάθε παροχή του κράτους, η Ν.Π.Ι.Δ. ή κρατι−
κών οργανισμών ή κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο (χορηγοί
κτλ).

−Από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προγράμ−
ματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Εθνικών Φορέων.
−Από Προγραμματικές Συμβάσεις με τα αντίστοιχα
υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.
−Από κάθε φύσης συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κλη−
ρονομιές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρό−
σωπα, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά
πρόσωπα.
−Από την παροχή υπηρεσιών, το αντίτιμο των πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών που παρέχει και τη διαχείριση των
υποδομών της από τρίτους για σχετικές με τους κατα−
στατικούς σκοπούς της.
−Από τόκους καταθέσεων.
−Από την εκποίηση άχρηστου υλικού.
Άρθρο 7
Διοίκηση
Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοικείται από 11 μελές
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβου−
λίου μαζί με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται κάθε
δύο (2) χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι αιρε−
τοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας θα είναι εκπρόσωπος
των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, ο οποίος
θα υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση των εργα−
ζομένων και θα καταλαμβάνει τη θέση ενός από τους
δημότες και ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου που θα έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με
το αντικείμενο της επιχείρησης.
Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα
(1) μέλος εξ αυτών θα προέρχεται από τη μειοψηφία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων
3,4,5 του Άρθρου 255 του ν. 3463/2006.
Άρθρο 8
Έγκριση αποφάσεων − κανονισμοί − συμβάσεις −
προσωπικό
Για την έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του Άρθρου 256
του ν. 3463/2006.
Για τους υποχρεωτικούς κανονισμούς και τις συμβά−
σεις ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του Άρθρου 257
του ν. 3463/2006.
Για το προσωπικό ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του
Άρθρου 258 του ν. 3463/2006.
Άρθρο 9
Διαχείριση
Η διαχείριση της επιχείρησης θα γίνεται βάση του
ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων−εξόδων και με τον
κανονισμό διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τις δια−
τάξεις του Άρθρου 260 του ν. 3463/2006.
Άρθρο 10
Διαχειριστικός Έλεγχος
Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγ−
χος θα ακολουθεί τις διατάξεις του Άρθρου 261 του
ν. 3463/2006.
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Άρθρο 11
Συγχώνευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση συγχώνευσης θα τηρούνται οι διατάξεις
του Άρθρου 263 του ν. 3463/2006 και του κ.ν. 2190/1920
σε συνδυασμό με τον ν. 2166/1993 ή άλλον αντίστοιχο
νόμο που θα εφαρμοσθεί στο μέλλον.

Βέροια, 17 Μαρτίου 2009

Άρθρο 12
Λύση και εκκαθάριση
Η επιχείρηση λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκει−
άς της ή πριν την πάροδο διάρκειάς της με τις διατάξεις
της παρ. 1 του Άρθρου 262 του ν. 3463/2006.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του Άρθρου
262 του ν. 3463/2006.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους
1.077.678,63 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί ως εξής:
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10.7511.001
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2009.
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2010.
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2011
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2012
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2013
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2014
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2015
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2016
Ποσό 107.767,86 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2017
Ποσό 107.767,89 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
έτους 2018

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. 123/5.1.2009 απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού, στο ΦΕΚ 5/Β/7.1.2009 στη σελίδα 32, στην
παράγραφο 5 γίνονται οι εξής διορθώσεις:
Α) Αντί του κειμένου:
«Τις αυξημένες ανάγκες των Γυμναστηρίων Εθνικής
Σημασίας όπως αυτές διατυπώθηκαν στο υπ’ αριθμ.
16/23.10.2008 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Α.Ε. και συνοψίζονται σε
χαμηλομισθία των εκεί εργαζομένων και σε αριθμητική
μείωση τους, λόγω αύξησης των συνταξιοδοτουμένων
υπαλλήλων και μη αντικατάστασης τους από νέους και
ως εκ τούτου οι υπάλληλοι αναγκάζονται να εργάζονται
πέραν του κανονικού ωραρίου».
Στο ορθό: «Την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών
στα Γυμναστήρια Εθνικής Σημασίας οι οποίες ανακύ−
πτουν απ’ την αυξημένη χρήση των αθλητικών εγκατα−
στάσεων (Εργασιακός, Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός,
Σχολικός αθλητισμός κτλ.) και τη διεξαγωγή αυξημένων
προπονήσεων και αγώνων τοπικών και Πανελλήνιων
Πρωταθλημάτων σ’ όλα τα αθλήματα σε συνδυασμό
με την έλλειψη προσωπικού στα γυμναστήρια εξαιτίας
της μη υπάρξεως Οργανισμού σε ορισμένα απ’ αυτά,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης
τακτικού προσωπικού και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι
αναγκάζονται να εργάζονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
πέραν του κανονικού ωραρίου τους».
Και Β) Στον πίνακα με τα Εθνικά Γυμναστήρια, στον Α/Α
5 − (Ε.Α.Κ Ηρακλείου), αντί των αριθμών: «...20 και 20».
Στο ορθό: «...18, 2, 20».
(Από το Υπουργείο Πολιτισμού)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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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