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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/671/οικ.8328 (1)
 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 

Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ/Α΄/85).

3. Το Π.Δ 189/1989 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009).

4. Το Π.Δ 187/1989 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).

5. Την με αριθμ. οικ. 52167/21.12.2009 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 
2514 Β/2009).

6. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22−12−1999), 
όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 
19 και 20.

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ και 
ΣΗΕ − ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 623/2001) όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2563/26229/30−12−2009 
(ΦΕΚ 2564/Β/30−12−2009).

10. Την υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ.1.16/429/οικ.4766/16−03−2010 
Υπουργική απόφαση.

11. Το Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.8278/29−04−2010 έγγραφο 
προς τη ΡΑΕ.

12. Τo O−41288/30−04−2010 έγγραφο της ΡΑΕ με την υπ’ 
αριθ. 216/2010 γνωμοδότησή της, στην οποία αναφέρεται 
η ανάγκη μετάθεσης της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς 
για σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του 
οποίου η ΡΑΕ θα εισηγηθεί τη λήψη βασικών μέτρων 
βελτίωσης της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Τροποποιούμε τις διατάξεις του Άρθρου 320 παρά−
γραφος (1) εδάφιο (Α) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ−
στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄ 655/17−05−2005), ώστε να αντικατασταθούν ως εξής:

 «Α) Η 1η Ιουλίου 2010 ως Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς.»

Άρθρο 2

1) Με την παρούσα παύει η ισχύς της Δ5/ΗΛ/Β/ Φ.1.16/ 
429/οικ.4766/16−03−2010 Υπουργικής απόφασης.

2) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 30−04−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ80000/οικ.11385/1394 (2)     
 Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδι−

οσκευασμάτων βάσει των  διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄, 6). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. γ΄ του

ν. 3816/2010 (A, 6).
2. Το υπ’ αρ 622/3−3−2010 έγγραφο του Εθνικού Οργα−

νισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
3. Την αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509/19−12−08 (Β΄, 2717) κ.υ.α.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, 

5. Τις Α. Δ. Α3/766/31−3−2010 και Α.Δ. Α3/1162/29−4−2010, 
αποφασίζουμε:

Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και 
των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή 
οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων, 
για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να 
προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των 
κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα 
κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ως εξής:

 Ονομασία Προϊόντος Δραστική ουσία

1 ALIMTA PEMETREXED DISODIUM

2 ANZEMET DOLASETRON MESILATE

3 ARANESP DARBEPOETIN ALFA

4 AVASTIN BEVACIZUMAB

5 AVONEX INTERFERON BETA 1A

6 BEROMUN TASONERMIN

7 BETAFERON INTERFERON BETA 1B
RECOMBINANT

8 CAELYX DOXORUBICIN

9 CAMPTO IRINOTECAN 

10 CERTICAN EVEROLIMUS

11 COPAXONE GLATIRAMER ACETATE

12 CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM

13 ENBREL ETARNECEPT

14 EPREX EPOETINUM ALFA

15 ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE

16 FLEBOGAMMA IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

17 GAMMAGARD SD IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

18 GRANOCYTE LENOGRASTIM

19 GRANULOKINE FILGRASTIM

20 HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL

21 HERCEPTIN TRASTUZUMAB

22 HUMIRA ADALIMUMAB

23 HYCAMTIN TOPOTECAN
HYDROCHLORIDE

24 INTRAGLOBIN F IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

25 INTRATECT IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

26 INTRONA INTERFERON ALFA 2B

27 KEPIVANCE PALIFERMIN

28 KINERET ANANKIRA

29 KIOVIG IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

30 LEUSTATIN CLADRIBINE

31 LUCENTIS RANIBIZUMAB

32 MABCAMPATH ALEMTUZUMAB

33 MABTHERA RITUXIMAB

34 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM

35 MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE 
GLYCOL− EPOETIN BETA

36 MYFORTIC MYCOPHENOLIC ACID

37 MYOCET DOXORUBICIN

38 NAVELBINE VINORELBINE DITARTATE

39 NEORECORMON EPOETIN BETA

40 NEULASTA PEGFILGRASTIM

41 NEXAVAR SOPAFENIB

42 OCTAGAM IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

43 ORENCIA ABATACEPT

44 OVAPAC PACLITAXEL

45 PACLITAXEL/
GENERICS

PACLITAXEL

46 PACLITAXEL/HOSPIRA PACLITAXEL
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47 PACLITOL PACLITAXEL

48 PACLIXEL PACLITAXEL

49 PATAXEL PACLITAXEL

50 PAXENE PACLITAXEL

51 PAXENE PACLITAXEL PACLITAXEL

52 PEGASYS PEGINTERFERONE 
ALFA 2 A

53 PEGINTRON PEGINTERFERON 
ALFA −2B

54 PENTAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

55 PROGRAF TACROLIMUS

56 RAPAMUNE SIROLIMUS

57 REBIF INTERFERON BETA 1A

58 REMICADE INFLIXIMAB

59 REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM

60 RETACRIT EPOETIN ZETA

61 REVATIO SILDENAFIL 

62 REVLIMID LENALIDOMIDE

63 RILUTEK RILUZOLE

64 ROFERON−A INTERFERON ALFA 2A 
RECOMBINANT

65 SANDOGLOBULIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

66 SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE

67 SIMULECT BASILIXIMAB

68 SPRYCEL DASATINIB

69 SUBCUVIA IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

70 SUTENT SUNITINIB

71 TARCEVA ERLOTINIB

72 TASIGNA NILOTINIB

73 TAXOL PACLITAXEL

74 TAXOPROL PACLITAXEL

75 TAXOTERE DOCETAXEL

76 TEMODAL TEMOZOLOMID

77 THELIN SITAXENTAN SODIUM

78 TORISEL TEMSIROLIMUS

79 TRACLEER BOSENTAN

80 TRISENOX ARSENIC TRIOXIDE

81 TYSABRI NATALIZUMAB

82 TYVERB LAPATINIBE

83 VECTIBIX PANITUMUMAB

84 VELCADE BORTEZOMIB

85 VENTAVIS ILOPROST

86 VIVAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN 
NORMAL

87 VOLIBRIS AMBRISENTAN

88 YONDELIS TRABECTEDIN

89 ZAVESCA MIGLUSTAT

Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς 
συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ 
ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής 
τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλο−
φορούν από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

Το νοσοκομείο υποβάλλει στον αρμόδιο ασφαλιστικό 
οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές 
των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση ανά 
ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης. 

Η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του θερά−
ποντος γιατρού που έκανε τη διάγνωση σε Κρατικό 
Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και όπου απαιτείται συ−
μπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του, από την 
άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου.

Η χρέωση των πιο πάνω φαρμακευτικών ιδιοσκευα−
σμάτων στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς τους από τα 
νοσοκομεία γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυ−
ξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στην άμεση κα−
ταβολή της δαπάνης και στη συνέχεια, εάν προκύψουν 
διαφορές από τον έλεγχο των συνταγών, εκκαθαρίζο−
νται στον επόμενο λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας χορήγησης των φαρ−
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων του ως άνω καταλόγου 
από το φαρμακείο του νοσοκομείου, τίθεται επί της 
συνταγής η ένδειξη «στερείται» με την υπογραφή και 
τη σφραγίδα του Φαρμακοποιού του Νοσοκομείου που 
απευθύνεται ο ασθενής καθώς και την σφραγίδα του 
κρατικού Νοσοκομείου και στη συνέχεια η συνταγή 
εκτελείται σε ιδιωτικό φαρμακείο συνοδευόμενη υπο−
χρεωτικά από τα ως άνω δικαιολογητικά, χωρίς συμ−
μετοχή του δικαιούχου ασφαλισμένου.

Τα ιδιωτικά φαρμακεία που εκτελούν συνταγές με την 
ένδειξη «στερείται», χρεώνουν στον ΟΠΑΔ και στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς τα φαρμακευτικά ιδιο−
σκευάσματα του καταλόγου με την τιμή προμήθειας 
τους (νοσοκομειακή τιμή) προσαυξημένη κατά το θε−
σμοθετημένο ποσοστό κέρδους τους πλέον του ΦΠΑ. 
Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ τις εκτελε−
σθείσες συνταγές με επικολλημένες τις αντίστοιχες 
ταινίες γνησιότητας των ιδιοσκευασμάτων, με συγκε−
ντρωτική κατάσταση των ασθενών – ασφαλισμένων ανά 
ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης. 

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ προμηθεύονται τα 
φάρμακα που αναφέρονται στον κατάλογο από το 
Φαρμακείο του Ιδρύματος. Στην περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το 
φαρμακείο του Ιδρύματος, τα προμηθεύονται από τα 
Κρατικά Νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου, 
με τη διαδικασία που αναφέρθηκε.

Θεωρημένα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συνταγών 
φυλάσσουν τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων 
για τη διαχείρισή τους για διάστημα δύο (2) ετών.
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Τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν 
και να διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την εξυπηρέ−
τηση των ασθενών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων 
των γιατρών του Νοσοκομείου τους.

Η παρούσα ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Απριλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ /ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 F
Αριθμ. 6480/12/111γ (3)
     Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 

4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

β) των άρθρων 159 −162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανι−
κών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
− Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν 
ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 184/2009 «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213 τ.Α΄/7−10−2009).

δ) των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 «Οργά−
νωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ 12 τ.Α΄/31−1−2001).

ε) των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 151/2004 «Ορ−
γανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας». 
(ΦΕΚ 107 τ.Α΄/3−6−2004). 

στ) της υπ’ αριθμ. 33538 Φ.100.2/20−9−1994 απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 762) «Εσωτερική διάρ−
θρωση και λειτουργία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος και αρμοδιότητας των οργάνων αυτού», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 660 
Φ.1002 από 14−2−2003 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και ισχύει (ΦΕΚ 191 τ.Β΄/19−2−2003).

ζ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 

του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αρμοδίου για 
όλο το πολιτικό προσωπικό της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, το οποίο συγκροτούμε ως εξής: 

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από 
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο 
Νομό Αττικής. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα 
είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει 
κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων 
με βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ανα−
δείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη 
του από 1−1−2009 υφιστάμενου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμβά−
νονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον 
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
Διεύθυνσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης και 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εάν δεν 
επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο 
αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον πε−
ρισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
Τμήματος με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο 
του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να 
προΐστανται Διεύθυνσης.

3. Τα υπό στοιχεία α’ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ−
γού και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης 
μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από 
τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του Ν.3839/2010 και πάντως όχι 
πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συστήνεται − συγκρο−
τείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, 
χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊ−
σταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρω−
ματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.

5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης /
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη, εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικού 
Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης /
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή του τον Προϊστά−
μενο του Τμήματος που χειρίζεται θέματα υπηρεσιακής 
κατάστασης προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του 
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης /
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εισηγητής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Υποδιεύ−
θυνσης Πολιτικού Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης / Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον νόμιμο 
αναπληρωτή του.
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7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστά−
μενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, που χειρίζεται 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της ως 
άνω Διεύθυνσης.

8. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζε−
ται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Τάξης / Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου 
βαθμού της οικείας υπηρεσίας.

9. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συστήνεται − συγκροτείται με την παρούσα λήγει, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. 
και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται 
στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν 
με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.

10. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
      Αριθμ. ΔΔΟΥ 3013 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο κλά−

δου ΥΕ Προσ. Καθαριότητας (Γραφείο Αντινομάρχη) 
Νομ/κής Αυτ/σης Δωδεκανήσου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Την υπ’αριθμ. 85/23−10−2008 απόφαση του Νομαρχια−

κού Συμβουλίου Δωδεκανήσου με την οποία ψηφίστηκε 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Δωδεκανήσου, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2561/18−12−2008, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ», όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 3833/2010.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Δωδ/σου οικονομικού 
έτους 2010 και ειδικά από τον φορέα 072 ΚΑΕ 0511.

6. Τις αυξημένες απαιτήσεις καθαριότητας των στε−

γαζομένων Υπηρεσιών στο Κτήριο της ΔΥΟ, Γρ. Αντινο−
μάρχη, Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νσης Ανάπτυξης, 
Δ/νσης Κτηνιατρικής, Δ/νσης Εμπορίου και Τμήματος 
Αλιείας της Ν.Α, Δωδεκανήσου.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη δύναται 
να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Δωδ/σου 
οικονομικού έτους 2010 και ειδικά από τον φορέα 072 
ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόλη−
ση, υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Προσ. Καθαριότητας ΙΔΑΧ 
(Γραφείο Αντινομάρχη), ως ακολούθως για το χρονικό 
διάστημα από Απριλίου 2010 έως 31−12−2010.

− Απογευματινή εργασία εξήντα (40) ώρες κατά μήνα.
− Ύψος συνολικής δαπάνης 2.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 28 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
F

Αριθμ. Δ.Διοικ. 549 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή σε τέσσε−

ρις (04) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ν.Α. Λευκάδας που θα απασχοληθούν στο 
Πρόγραμμα Δακοκτονίας, έτους 2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομ/κης Αυτ/

σης» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1996).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/τ.A΄/2003), όπως 
τροποποιήθηκαν με όμοιες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
18 του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/2004) και της παρ.3 
του άρθρου 9 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 
97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−05−1997).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 και της 
παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3833/2010 «περί προστα−
σίας της εθνικής οικονομίας− Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ. 40/Α/
15−03−2010)

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Λευκάδας, όπως τρο−
ποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ισχύει 
(ΦΕΚ 905/τ.Β΄/07−06−2007).

7. Την αριθμ. Α.Α.480/25−02−2010 απόφαση του Αντι−
νομάρχη Λευκάδας «περί ορισμού Δ/ντη, Επόπτη, Λογι−
στή, Γραμματέα Εργασιών Προγράμματος Δακοκτονίας 
έτους 2010».
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8. Το αριθ. Α.Α.956/07−04−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Α. Λευκάδας, με το οποίο αιτεί−
ται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης μέχρι 1.070 ωρών 
συνολικά υπερωριακής εργασίας (μέχρι 1.010 ώρες κατά 
τις απογευματινές ώρες και μέχρι 60 ώρες κατά τις 
νυχτερινές εξαιρέσιμες), σε τέσσερις (04) υπαλλήλους 
αυτής, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών 
της εν λόγω Υπηρεσίας για την υλοποίηση του Προ−
γράμματος Δακοκτονίας, κατά το χρονικό διάστημα 
από 01−03−2010 έως 31−12−2010.

9. Το αριθμ. 183294/30−03−2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί υπερωριακής 
εργασίας και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων Ν.Α. 
που ασχολούνται με το πρόγραμμα της δακοκτονίας».

10. Την ανάγκη ορθής και αποτελεσματικής εφαρ−
μογής του Προγράμματος Δακοκτονίας (οργάνωση − 
συντονισμός − εποπτεία) στο Νομό Λευκάδας έτσι ώστε 
να υπάρχει προστασία της ελαιοπαραγωγής του ει−
σοδήματος των ελαιοπαραγωγών του Νομού και της 
Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Ν. Α. Λευκάδας, 
τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας έως 1.070 ώρες συνο−
λικά και συγκεκριμένα: μέχρι 1.010 ώρες υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας έως την 22η ώρα και μέχρι 60 
ώρες νυχτερινές και εξαιρέσιμες, σε τέσσερις (04) υπαλ−
λήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Λευκάδας 
για την υλοποίηση του Προγράμματος Δακοκτονίας, 
έτους 2010 στο Νομό μας και συγκεκριμένα για το χρο−
νικό διάστημα από 01−03−2010 έως 31−12−2010.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί κατά μήνα να υπερβαίνει 
τις σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και η 
απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να 
υπερβαίνει τις δέκα έξι (16) ώρες, μέσα στο όριο των 
σαράντα (40) ωρών.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από−
φαση θα ανέλθει στο ποσό των 7.600,00 Ευρώ συνολικά 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 295 
ΚΑΕ 0511 (6.850,00 Ευρώ) και ΚΑΕ 0512 (750,00 Ευρώ) 
του Προγράμματος Δακοκτονίας του εγκεκριμένου προ−
ϋπολογισμού της Ν.Α. Λευκάδας και έχει προβλεφθεί η 
απαραίτητη πίστωση.

Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 1.070 ωρών υπε−
ρωριακής εργασίας, σε κάθε απασχολούμενο υπάλληλο 
καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας 
από αυτούς θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Λευκάδας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα 
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 26 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

      Αριθμ. 1699 (6)
Κατάργηση δύο Νομικών Προσώπων στο Δήμο Τοπεί−

ρου του Νομού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική επι−
τροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαγ−
γάνων» και «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Ερασμίου» και σύσταση τεσσάρων 
νέων Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες «Σχολική 
Επιτροπή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερασμίου», 
«Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ερασμίου, «Σχολι−
κή Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μαγγάνων» και «Σχολική 
Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κύρνου».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1894/90 άρθρο 5 «περί Σχολικής 

περιουσίας και λειτουργίας σχολείων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/06 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 και παρ. 8 

του άρθρου 9 του Ν. 2896/02.
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Το−

πείρου (Αρ. απόφασης: 20/10).
5. Την με αριθμ. 2439/6−5−2010 απόφαση της Γ.Γ. Πε−

ριφέρειας Α.Μ.−Θ. (ΦΕΚ 266 Β) «Εξουσιοδότηση προς 
Υπογραφή με Εντολή Γ.Γ. αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Περιφέρειας Α.Μ.−Θ., αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο Δήμο Τοπείρου του Νομού Ξάνθης 
ιδίων Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Σχολική 
επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαγ−
γάνων» και «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου Ερασμίου» και τη σύσταση νέων Νομικών 
Προσώπων με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή 6/θέσι−
ου Δημοτικού Σχολείου Ερασμίου», «Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου Ερασμίου», «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγω−
γείου Μαγγάνων» και «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου 
Κύρνου», ως εξής: 

1. «Σχολική επιτροπή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Ερασμίου». 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 

λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και 
συντήρηση των διδακτηρίων.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο−
διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5 μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους (ο ένας προτει−
νόμενος από την μειοψηφία)

β) Ο/Η εκάστοτε Δ/ντής−ντρια του Δημοτικού Σχολείου 
Ερασμίου.
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γ) Ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων 
Δημ. Σχολείου Ερασμίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ−
ματέα.

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες,
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του κινητή και ακίνητη. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ. Σ και 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
15.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τοπείρου, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριλη−
φθεί τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα 
πέντε έτη, με Κ.Α. 00.671 1.009 με τίτλο «Κ.Α.Π Απόδοση 
στη Σχολική Επιτροπή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Ερασμίου».

2. «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Ερασμίου».
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 

λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργιον για επισκευή και 
συντήρηση των διδακτηρίων.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο−
διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5 μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Τρεις (3) δημοτικούς 
συμβούλους (ο ένας προτεινόμενος από την μειοψη−
φία, β) Ο/Η εκάστοτε Δ/ντής−ντρια του Νηπιαγωγείου 
Ερασμίου, γ) Ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων Νηπιαγωγείου Ερασμίου. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ−
ματέα. 

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες,
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του κινητή και ακίνητη. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ. Σ και 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
5.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 

Τοπείρου, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπερι−
ληφθεί τόσο για τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα 
πέντε έτη, με Κ.Α.00.6711.021 με τίτλο «Κ.Α.Π. Απόδοση 
στη Σχολική Νηπιαγωγείου Ερασμίου».

3. «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Μαγγάνων».
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
H διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 

λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης. φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και 
συντήρηση των διδακτηρίων.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο−
διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5 μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Τρεις (3) δημοτικούς 
συμβούλους (ο ένας προτεινόμενος από την μειοψη−
φία), β) Ο/Η εκάστοτε Δ/ντής−ντρια του Νηπιαγωγείου 
Μαγγάνων, γ) Ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων Νηπιαγωγείου Μαγγάνων. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ−
ματέα. 

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες,
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του κινητή και ακίνητη. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ. Σ και 
ότι/ν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
5.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τοπείρου, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριλη−
φθεί τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα 
πέντε έτη, με Κ.Α.00.671 1.020 με τίτλο «Κ.Α.Π Απόδοση 
στη Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μαγγάνων».

4. «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Κύρνου».
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 

λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι−
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και 
συντήρηση των διδακτηρίων.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, 
εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο−
διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη 
με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων.
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Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5 μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Τρεις (3) δημοτικούς 
συμβούλους (ο ένας προτεινόμενος από την μειοψηφία), 
β) Ο/Η εκάστοτε Δ/ντής−ντρια του Νηπιαγωγείου Κύρ−
νου, γ) Ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων 
του Νηπιαγωγείου Κύρνου. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ−
ματέα. 

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες,
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του κινητή και ακίνητη. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ.Σ και όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
4.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τοπείρου, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριλη−
φθεί τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα 
πέντε έτη, με Κ.Α.00.6711.022 με τίτλο «Κ.Α.Π Απόδοση 
στη Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κύρνου».

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δα−
πάνη 159.000,00 € για όλες τις Σχολικές Επιτροπές. η 
οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριληφθεί τόσο 
στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010 όσο 
και για τα επόμενα πέντε έτη με Κ.Α. 00.6711 με τίτλο 
«Κ.Α.Π. Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Ξάνθη, 20 Απριλίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Κ. ΒΑΓΓΛΗ  
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