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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1075
31 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38840/IA
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων. .............................................................................................................
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων. .............................................................................................................
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων. .............................................................................................................
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων. .............................................................................................................
Σύσταση θέσης στο Δήμο Αιγιαλείας. ....................................
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπί−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σύσταση Σχο−
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Αλμωπίας.......................................................................................
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπί−
ας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σύσταση Σχο−
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Αλμωπίας.......................................................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων σε μια ενιαία
Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανί−
ων». .................................................................................................................
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ.
16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 A΄).
2. Τα με αριθ. 1/2011, 2/2011 και 3/2011 Πρακτικά του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.).
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/01.04.2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 26182/14−12−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.161Γ76/23.12.2010 έγγραφο
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το αριθ. πρωτ. 443/21.03.2011 έγγραφο περί ορισμού εκ−
προσώπου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση των υποθέσεων των αιτούντων αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή, απο−
τελούμενη από τα μέλη:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Πρωτόπαππα Ευαγγελία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.
Χ549410, καθηγήτρια του τμήματος Αισθητικής και Κο−
σμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών εκπρόσωπος του Διεπιστη−
μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την
Χατζηχρήστου Ελένη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΗ050796, κα−
θηγήτρια του γενικού τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθη−
μάτων του ΤΕΙ Αθηνών.
2. Νικολοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ
ΑΑ116601, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού λογιστικού
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος και Μπαρώ Χρυσάνθη του Ιω−
άννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ052284, υπάλληλο κλάδου Νοσηλευτών−
τριών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Μαρμαράς Ιωάννης του Δημήτριου, με Α.Δ.Τ. Μ 197488,
υπεύθυνος εκδόσεων και Γενικός Ταμίας του Συλλόγου,
ως τακτικό μέλος και Τρίγωνης Ευάγγελος του Ζαχαρία,
με Α.Δ.Τ. Σ 581288, μέλος της Δ.Ε., ως αναπληρωματικό
μέλος, εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικο−
θεραπευτών.
Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνωμο−
δότησης για το ΣΑΕΠ για τις υποθέσεις:
1. Schwope Reiner του Schwope Willibald
2. Barbara Maria Scholz του Edmund
3. Michael Schraeder του Wilhelm
4. Torsten Tilmans του Gunter
5. Ιωάννης Αηδονίδης του Παντελεήμονα
6. Σταύρος Γαβριήλογλου του Θεόδωρου
7. Δέσποινα Θεοχαρίδου του Χρήστου
8. Χριστίνα Σπυριδούλα Κορίκη του Ζήση
9. Βασίλειος Παπαδόπουλος του Δαμιανού
10. Μαρία Παπαδοπούλου του Ευθυμίου
11. Ειρήνη Σαββάκη του Γεώργιου
12. Jasmin Spathiadis του Αλόϊς
13. Πετρούλα Τακίδου του Χρήστου
14. Ηλίας Τσαμάτος του Ανδρέα
15. Λάμπρος Τσαρκοβίστας του Ευάγγελου
16. Καρολίνα Σούβιτς του Richard
17. Laura Antonoff του Siegfried
18. Στρατής Παπαδάκης του Γεωργίου
19. Barbara Hinderfeld του Ernst Eberhard
20. Κωνσταντίνος Ευγενειάδης του Νικόλαου
21. Πέτρος Καραγκιοζίδης του Χρήστου
22. Σιδερής Ηρακλής του Κωνσταντίνου
23. Ανδρεάκος Γεώργιος του Βασιλείου
24. Παπαδόπουλος Πέτρος του Αντωνίου
(Φυσικοθεραπευτών) σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17
του Π.Δ. 38/2010, ως προς τις οποίες έχουν εκδοθεί οι
με αριθ. 1/2011, 2/2011, 3/2011 και 4/2011 αποφάσεις του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Η
τριμελής επιτροπή οφείλει να παραδώσει στο Συμβούλιο
υπογεγραμμένο το πρακτικό της συνεδρίασής της για τις
ανωτέρω περιπτώσεις μέσα σε διάστημα ενός μηνός από
την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 31 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ

Αριθμ. 38842/IA
(2)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ.
16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α).
2. Τα με αριθ. 1/2011, 2/2011 και 3/2011 πρακτικά του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.)
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/01.04.2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 26182/14−12−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.161176/23.12.2010 έγγραφο
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το αριθ. πρωτ. 443/21.03.2011 έγγραφο περί ορισμού εκ−
προσώπου του Πανελληνίου Συλλόγου φυσιοθεραπευτών.
6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση των υποθέσεων των αιτούντων αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή αποτε−
λούμενη από τα μέλη:
1. Ευθυμιάδης Πανανιώτης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ
104378, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης φυτικής
Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ζωιόπουλο Παντελεήμονα
του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΗ 013865, Καθηγητή του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τρο−
φίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπρόσωποι του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης
2. Παπαδημητρίου Χρυσούλα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
ΑΕΟ 35767, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτι−
κό μέλος, και Καστανιάς Μιχάλης του Αντώνιου με Α.Δ.Τ.
ΑΑ 062681, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αναπληρω−
ματικό μέλος, εκπρόσωποι του εν λόνω Υπουργείου
3. Μπιλάλης Δημήτριος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 220434,
Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως
τακτικό μέλος, και Κανδύλης Κωνσταντίνος του Φωτίου,
με Α.Δ.Τ. 0 140122, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αναπληρωματικό μέλος, εκ−
πρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω−
μοδότησης για το ΣΑΕΠ για την υπόθεση του Καλόγη−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρου Αντώνιου σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ.
38/2010, ως προς την οποία έχει εκδοθεί η με αριθ. 1/2011
απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων.
Η τριμελής επιτροπή οφείλει να παραδώσει στο Συμβού−
λιο υπογεγραμμένο το πρακτικό της συνεδρίασης της για
την ανωτέρω περίπτωση μέσα σε διάστημα ενός μηνός
από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 31 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ
F
Αριθμ. 38839/IA
(3)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συνκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ.
16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 A΄).
2. Τα με αριθ. 6/2010 και 1/2011 Πρακτικά του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/01.04.2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Δυιπιοτημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 26182/14−12−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.161176/23.12.2010 έγγραφο
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το αριθ. πρωτ. 165/15.03.2011 έγγραφο περί ορισμού
εκπροσώπου του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.
6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση των υποθέσεων των αιτουσών αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή, απο−
τελούμενη από τα μέλη:
1. Πρωτόπαππα Ευαγγελία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.
Χ549410, καθηγήτρια του τμήματος Αισθητικής και Κο−
σμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών εκπρόσωπος του Διεπιστη−
μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την
Χατζηχρήστου Ελένη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΗ050796, κα−
θηγήτρια του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθη−
μάτων του ΤΕΙ Αθηνών.
2. Νικολοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ
ΑΑ116601, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού λογιστικού
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος και Μπαρώ Χρυσάνθη του Ιω−
άννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ052284, υπάλληλο κλάδου Νοσηλευτών−
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τριών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Κεραμιώτου Κυριακή του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Τ 137418, ως
τακτικό μέλος και την Καραμπέτσου Μαίρη του Σταύρου,
με Α.Δ.Τ. ΑΒ 044683, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων
Εργοθεραπευτών Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η
σύνταξη γνωμοδότησης για το ΣΑΕΠ για τις υποθέσεις:
α) της Daniela Bettina Lucas του Χάϊντζ Πέτερ (Εργοθε−
ραπεύτρια), β) της Μηλιώνη Έλενα του Γεωργίου (Εργο−
θεραπεύτρια) σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ.
38/2010, ως προς τις οποίες έχουν εκδοθεί οι με αριθ.
6/2010 και 1/2011 αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων. Η τριμελής επιτροπή οφείλει
να παραδώσει στο Συμβούλιο υπογεγραμμένο το πρακτικό
της συνεδρίασης της για τις ανωτέρω περιπτώσεις μέσα
σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία της δημο−
σίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 31 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ
F
Αριθμ. 42779/IA
(4)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ.
16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 A΄).
2. Τα με αριθ. 1/2011, 2/2011 και 3/2011 πρακτικά του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.).
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/01.04.2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 26182/14−12−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.161176/23.12.2010 έγγραφο
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το αριθ. πρωτ. 6906/16.12.2010 έγγραφο περί ορισμού
εκπροσώπου του Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτο−
μετρών.
6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση των υποθέσεων των αιτούντων αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή, απο−
τελούμενη από τα μέλη:
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1. Πρωτόπαπα Ευαγγελία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.
Χ 549410, καθηγήτρια του τμήματος Αισθητικής και Κο−
σμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών εκπρόσωπος του Διεπιστη−
μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την
Χατζηχρήστου Ελένη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 050796,
καθηγήτρια του γενικού τμήματος Βασικών Ιατρικών Μα−
θημάτων του ΤΕΙ Αθηνών.
2. Νικολοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ
ΑΑ 116601, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού λογιστικού
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος και Μπαρώ Χρυσάνθη του Ιω−
άννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ 052284, υπάλληλο κλάδου Νοσηλευτών−
τριών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατσαβός Παναγιώτης του Αθανάσιου, με Α.Δ.Τ. Ξ
341822, ως τακτικό μέλος και Σαπουνάκης Ηλίας του
Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. AB 648992, ως αναπληρωματικό
μέλος, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών
και Οπτομετρών.
Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνωμο−
δότησης για το ΣΑΕΠ για τις υποθέσεις:
1. Ιωάννης Βασιλείου του Φίλιππου
2. Μπλένταρ Γκιούργκη του Λάζε
3. Γεράσιμος Κούρτης του Θεοφύλακτου
4. Αδαμαντία Μπάνου του Ιωάννη
5. Αναστάσιος Σιάμος του Κωνσταντίνου
6. Άγγελος Συκαράς του Ιωάννη
7. Απόστολος Σωτηράκης του Σωτήριου
8. Χριστίνα Τοπαλίδου του Χαράλαμπου
9. Μαρία Σερέφογλου του Δαμιανού
10. Χρήστος Φελέκης του Γεώργιου
11. Ευθυμία Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου
12. Αθανάσιος Κριδεράς του Κωνσταντίνου
13. Αντωνία Βαφίνη του Σπυρίδωνος
14. Χριστίνα Πανουργία του Ευστάθιου
15. Ζαννής Ζαμάνος του Δημήτριου
16. Γεώργιος Βογιατζής του Χρυσόστομου
17. Νικόλαος Μπουρδής του Χαράλαμπου
οπτικών σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ.
38/2010, ως προς την οποία έχουν εκδοθεί οι με αριθ.
1/2011, Ζ/2011 και 3/2011 αποφάσεις του Συμβουλίου Ανα−
γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 7 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ
F
(5)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Αιγιαλείας.
Με την αριθμ. 11039/143/29−3−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Αιγιαλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρον 183 και 79 του Ν.3584/07, το άρθρο 1 παρ.
5 του Ν.3320/2005, το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.3491/20067
άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.3230/04 και του αριθμ. 22 θέμα
176−9−2010 Πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, μετατάσσεται
ο δημοτικός υπάλληλος Μανέτας Κωνσταντίνος του Δη−
μητρίου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. από την κατηγορία−

κλάδο ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. ΠΕ Διοικητικών, με δέσμευση μίας
κενής θέσης μόνιμου προσωπικού ΔΕ1 Διοικητικού, του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αιγιαλείας, επειδή συντρέχουν όλες οι
υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αι−
γιαλείας: Δ.Υ./29−3−2011)
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Διοίκησης της Αποκ/νης Δ/σης
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου: 27966/5829/ 13.4.2011).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη τμήματος Τοπικής
Αυτ/σης και ΝΠΔΔ Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 35/2011
(6)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπί−
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σύσταση Σχολι−
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλ−
μωπίας.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη του:
• την εισήγηση του προέδρου,
• την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν.3852/10
• την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
• την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
• τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα διοικητι−
κά όρια του Δήμου και συγκεκριμένα, η Σχολική επιτροπή
1ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή 3ου
Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας, η
Σχολική επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας, η
Σχολική επιτροπή 1ου και 4ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας, η
Σχολική επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας, η Σχολική
επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή
Ειδικού Σχολείου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή Νηπιαγω−
γείου Υδραίας, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αψάλου, η Σχολική επιτρο−
πή Δημοτικού Σχολείου Βορεινού –Νεοχωρίου, η Σχολική
επιτροπή Νηπιαγωγείου Βορεινού, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαρεφείου, η Σχολική επιτρο−
πή Δημοτικού Σχολείου Δωροθέας, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Δωροθέας, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Εξαπλατάνου, η Σχολική επιτροπή 1ου Νηπιαγω−
γείου Εξαπλατάνου, η Σχολική επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου
Εξαπλατάνου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
Θεοδωρακείου, η Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Θεο−
δωρακείου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Θηριόπετρας, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Ίδας, η Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Ίδας,
η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντίας, η
Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Κωνσταντίας, η Σχολι−
κή επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, η Σχολική
επιτροπή Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Λυκοστόμου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Μεγαπλατάνου, η Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγεί−
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ου Μεγαπλατάνου, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
Μηλέας−Ριζοχωρίου και Νηπιαγωγείο Ριζοχωρίου, η Σχο−
λική επιτροπή Νηπιαγωγείου Μηλέας, η Σχολική επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νότιας, η Σχολική
επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ξιφιανής−Αλώρου, η Σχολι−
κή επιτροπή Νηπιαγωγείου Αλώρου, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Ξιφιανής, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Όρμας, η Σχολική επιτροπή Δη−
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περίκλειας, η Σχολική
επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Πιπεριάς, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Πιπεριάς, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πολυκάρπης, η Σχολική επι−
τροπή Δημοτικού Σχολείου Προμάχων, η Σχολική επιτροπή
Νηπιαγωγείου Προμάχων, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Σαρακηνών Κορυφής και Νηπιαγωγείου Σαρακη−
νών, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Σωσάνδρας, η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολεί−
ου Τσάκων, η Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Τσάκων, η
Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Φιλώτειας και η Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Φούστανης, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Συστήνει Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία: «Σχο−
λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλ−
μωπίας».
Β. Σκοπός της σχολικής επιτροπής θα είναι η διαχείριση
των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρ−
μανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντί−
στοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολεί−
ων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρί−
νεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων. Η οργάνωση και υλοποίηση προ−
γραμμάτων (χρηματοδοτούμενων και μη).
Γ. Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννιά (9) μέλη, ως
εξής:
− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από την πλειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου και δύο (2) από την μειοψηφία.
− Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης
− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής που προέρχονται
από α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
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(επιχορηγήσεις του Δήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του
Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής
περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κά−
λυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων θα γίνεται με
απόφαση της σχολικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυ−
ρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων,
τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυ−
μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων,
βιβλιοθηκών κλπ, την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και
τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων (άρθρο 2
της αριθμ. 8440/24−02−2011 Κοινή υπουργική απόφαση).
Ε. 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.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα
προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό
διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη
είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αριδαία, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 37/2011
(7)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπί−
ας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σύσταση Σχο−
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Αλμωπίας.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη του:
− την εισήγηση του προέδρου και
− το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010
− τα άρθρα 240 και 243 του Ν. 3463/06
− το άρθρο 5 του Ν. 1894/90
− την εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
− την 64447/91 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
− την 8440/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα διοικητικά
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όρια του Δήμου και συγκεκριμένα η Σχολική επιτροπή
Γυμνασίου Προμάχων, η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Πο−
λυκάρπης, η Σχολική επιτροπή 1ου Γυμνασίου, η Σχολική
επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή
Γενικού Λυκείου Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή Εσπερι−
νού ΕΠΑ.Λ Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ−, 2ου
ΕΠΑΛ− ΣΕΚ− ΙΕΚ Αριδαίας, η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου
– Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου και η Σχολική επιτροπή
Γυμνασίου Φούστανης, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Συστήνει Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμω−
πίας».
Β. Σκοπός της σχολικής επιτροπής θα είναι η διαχείριση
των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρ−
μανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης,
αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστρι−
ών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι−
σμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη
και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση 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. Η
οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων (χρηματοδο−
τούμενων και μη).
Γ. Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννιά (9) μέλη, ως
εξής:
− Τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο
(2) τουλάχιστον ορίζονται από την πλειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου και δύο (2) από την μειοψηφία.
− Έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης
− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
− Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής που προέρχονται
από α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
(επιχορηγήσεις του δήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του
Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής
περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κά−
λυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων θα γίνεται με

απόφαση της σχολικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυ−
ρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων,
τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυ−
μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων,
βιβλιοθηκών κλπ, την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και
τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων (άρθρο 2
της αριθμ. 8440/24−02−2011 Κοινή υπουργική απόφαση).
Ε. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−
ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα
προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό
διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη
είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα
από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αριδαία, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 224/2011
(8)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων σε μια ενιαία Σχολική
Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτε−
ροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1, 102 και 103 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7−6−2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
240 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
2) Την υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
3) Την υπ’ αριθμ. 489/9−5−2011 απόφαση του Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχου νομιμότητας
της υπ’αριθμ. 224 /2011 απόφασης του ΔΣ Δήμου Χανίων,
αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση σε μία ενιαία Σχολική Επιτροπή με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Χανίων» των ακόλουθων Σχολικών Επιτροπών
Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στα διοικητικά
όρια του Δήμου Χανίων:
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Α\Α

ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Β΄ Βαθμια Εκπαιδευση

Φ.Ε.Κ.

1

Σ. Ε. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1677/23−8−2007

2

Σ.Ε.2ου Γυμ. Χανίων

1612/17−8−07

3

Σ.Ε.2ου Λυκ. Χανίων

1818/11−9−07

4

Σ.Ε.3ου Γυμ.−4ου Γυμ.−3ου Λυκ. Χανίων

1818/11−9−07

5

Σ.Ε.5ου Γυμ.−1ου Λυκ.Χανίων

1622/17−8−07

6

Σ.Ε.6ου Γυμ.−4ου Λυκ.(Εσπ.Γυμ.−Λυκ.)
Χανίων

1818/11−9−07

7

Σ.Ε.7ου Γυμ.Χανίων

1818/11−9−07

8

Σ.Ε.1ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων

1678/23−8−07

9

Σ.Ε.2ου ΕΠΑ.Λ−Εσπ.ΕΠΑ.Λ−ΕΠΑΣ−ΣΕΚ
Χανίων

1626/17−8−07

10

Σ.Ε.ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1664/22−8−07

11

ΕΝ.Σ.Ε.ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ−
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2623/31−12−2009

12

Σ.Ε.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

1556/5−8−2008

13

Σ.Ε.ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

1556/5−8−2008

14

Σ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

1379/15−7−2008

15

ΕΝ.Σ.Ε ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ−
ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ− ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ− ΕΕΕΚ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ − ΣΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

1596/11−08−2008

16

ΕΝ.Σ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

271/10−4−1995

17 Σ.Ε.ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ

1584/16−11−2005

18

ΕΝ.Σ.Ε 1ου ΓΥΜΝ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

997/1997

19

ΕΝ.Σ.Ε 2ου ΓΥΜΝ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

94/1996

20

ΕΝ.Σ.Ε ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1906/2004

21

ΕΝ.Σ.Ε ΕΠΑΛ−ΣΕΚ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

676/2008

και η οποία διέπεται από τις εξής διατάξεις:
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Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ

Συγχωνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν. 3852/2010 όλες οι Σχολικές Επιτροπές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων σε μια ίδια
και ενιαία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων»,
που εδρεύει στον Δήμο Χανίων.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−
ατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις
αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρί−
ων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόμου.
Άρθρο 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε
(15) μέλη, ως εξής:
− Τέσσερις (4) αιρετούς,
− Επτά (7) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης
Από τα ανωτέρω μέλη, αιρετούς ή δημότες ή κατοί−
κους, δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία
καθόσον τα μέλη του συμβουλίου είναι περισσότερα
από πέντε (5). Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορί−
σει αιρετούς, δημότες ή κατοίκους ή εκείνοι που έχουν
οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, με−
τέχουν αιρετοί, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από
την πλειοψηφία,
− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση γονέων, έναν εκ−
πρόσωπο των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
προτεραιότητα 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
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μελών του από το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λή−
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 5
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών που συγ−
χωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−
ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Άρθρο 7
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφού έχει προηγηθεί
έλεγχος νομιμότητας, το νέο νομικό πρόσωπο που δημι−
ουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προ−
κύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό
διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη
είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζο−
νται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.
Το παρόν ισχύει από την δημοσίευση του στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 11 Μαΐου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
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