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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες
Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών
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Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία
‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5423.1/04/11
(1)
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κα−
τηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα
2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και
αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 64),
β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141),
δ) του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων.» (Α΄ 170) όπως αυτό ισχύει σήμερα,
ε) του Π.Δ. 99/2010 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας»
(Α΄ 172) και

στ) της αριθ. 2672/03−12−2009 Απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
2. Tην αριθ. 5015/34/24−01−2011 (θέμα 1ο ) πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).
3. Την αριθ. 3571/15−02−2011 Απόφαση Ανάληψης Υπο−
χρέωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).
4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ενός εκατομμυ−
ρίου τετρακοσίων ενενήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων
(1.496.500,00) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί εξ
ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες, στον ΚΑΕ 0652 του
προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Ν. οικονομικής χρήσεως
2011, πιστώσεις, αποφασ’ιζουμε:
1. Για τις εορτές του Πάσχα 2011, παρέχεται οικονο−
μική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθε−
νείας Ναυτικών (Ν. 6002/1934, ΦΕΚ Α΄ 37), στις κατά τις
διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας,
κατηγορίες ανέργων ναυτικών.
Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α) διακόσια τριάντα πέντε (235,00) ευρώ, για τους
αγάμους ναυτικούς και
(β) τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους εγγάμους ή τους
έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαι−
ούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά
τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 24η
Απριλίου 2011 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συ−
νολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν
από την 24η Απριλίου 2011, πενταετία.
(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή
τους και μέχρι την 24η Απριλίου 2011, χρονικό διάστη−
μα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες
(δηλαδή από 24−10−2009 έως 24−03−2011).
(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)
και έχουν κάρτα ανεργίας.
(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή−
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής,
κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό−
σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και
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ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226)
και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176) αντίστοιχα, όπως αυτά
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται
επίδομα άλλης μορφής.
(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα−
σχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους
φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο
διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α),
(β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και
το διαβατήριο του δικαιούχου.
Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιο−
λογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου
ναυτικού.
Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιού−
νται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέρ−
γων ναυτικών:
i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά−
σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που
απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων
μετά την 24η Οκτωβρίου 2010, εφόσον έχουν τουλάχι−
στον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄
176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για
ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 24η Απριλίου 2010
και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από
ένα (1) μήνα.
iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκο−
μείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.
v. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) και στη Σχολή
Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικο−
νομικής ενίσχυσης.
vi. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφί−
ων Πλοιάρχων Γ΄ Κυβερνητών και Μηχανικών Γ΄ τάξεως
Εμπορικού Ναυτικού κατά την περίοδο καταβολής της
οικονομικής ενίσχυσης.
3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παρά−
γραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται
η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το
Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοση−
λεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Ο.Ν.
ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία
μόνο για το σκοπό της παρούσας Απόφασης.
Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας,
η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία
που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και
της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30)
ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε−
ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται
να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και
75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958
ΦΕΚ Α΄ 32).

Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται
ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.
4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος
των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση
(i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:
(α) η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν./Πειραιά, για τις πε−
ριοχές αρμοδιότητος Ο.Ν. Αθηνών − Πειραιώς και τέως
Διοικήσεως Πρωτευούσης,
(β) οι έμμισθοι ιατροί του Ο.Ν., για τις περιοχές αρμο−
διότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Ο.Ν. και
(γ) οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του
δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες
περιοχές.
5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 κατα−
βάλλεται από 21−03−2011 έως και 15−04−2011 στους δι−
καιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά
ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία,
Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της
περιπτώσεως (iv) της παραγράφου 2, καταχωρείται από
την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλ−
λάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική
απόδειξη.
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η κατα−
βολή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογρά−
φουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.
7. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. αποφ. 81/2011
(2)
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαί−
δευσης και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία ‘‘Σχο−
λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κοζάνης”.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/7−6−2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
2) την αριθμ. 8440/24−02−2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
3) Την αριθμ.14088/1349/2011 απόφαση της Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 81/2011 από−
φασης του Δ.Σ. Κοζάνης με την οποία αποφάσισε:
Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ
με την επωνυμία:
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1η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
1ο Δημοτικό

2η

3ο & 4ο Δημοτικό (Χ.Μούκας)

406/14.6.91 τ.Β &
2233/30.12.99 τ.Β

3η
4η
5η

5ο & 15ο Δημοτικό
2ο Δημοτικό & 1ο Νηπ/γειο
7ο Δημοτικό & 13ο Νηπ/γειο

406/14.6.91 τ.Β
406/14.6.91 τ.Β
365/31.5.91 τ.Β

11η

14ο & 16ο Δημοτικό (Χ.Μεγδάνης)

402/12.6.91 τ.Β &
444/9.7.92 τ.Β &
2233/30.12.99 τ.Β

13η
14η
15η
16η

6ο Δημοτικό
8ο Δημοτικό
9ο & 12ο Δημοτικό
10ο Δημοτικό

364/31.5.91 τ.Β
364/31.5.91 τ.Β
365/31.5.91 τ.Β
406/14.6.91 τ.Β

17η

11ο Δημοτικό & 4ο Νηπ/γειο

365/31.5.91 τ.Β &
459/15.7.92 τ.Β

18η
19η

13ο Δημοτικό
17ο Δημοτικό

406/14.6.91 τ.Β
402/12.6.91 τ.Β

22η

Ειδικό Σχολείο

297/5.5.92 τ.Β

23η

6ο−7ο−14ο−18ο−20ο−Νηπ/γεια & Ειδικό Νηπ/
γειο

336/26.5.92 τ.Β

2ο−3ο−9ο−12ο−15ο Νηπ/γεια
10ο−16ο−17ο−21ο(Χατζηκώστα) Νηπ/γεια
5ο−8ο−11ο−19ο Νηπ/γεια
18ο Δημοτικό

336/26.5.92 τ.Β
276/20.4.92 τ.Β
336/26.5.92 τ.Β
1319/07.07.08 τ.Β

Ενιαία Σ.Ε Νηπ/γείου Μεταμόρφωσης

108/7.2.00 τ.Β &
580/26.4.00 τ.Β

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Πετρα−
νών

1991

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Κοίλων

1991

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Βατερού

1991

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Ξηρολί−
μνης

942/14.11.91

Ενιαία Σ.Ε Νηπ/γείο Πρωτοχωρίου

696/29.8.91 τ.Β / 2003 κα−
θαρα σχολ.επιτροπη νηπ/
γειου

Ενιαία Σ.Ε Νηπ/γείο Αλωνακίων

είναι σε αναστολη

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Λευκό−
βρυσης

1991

24η
25η
26η

406/14.6.91 τ.Β
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Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Καρυδί−
τσας

468/28.06.91

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό Λευκοπηγής

1992

Ενιαία Σ.Ε Νηπ/γείο Λευκοπηγής

1992

Ενιαία Σ.Ε Δημοτικό & Νηπ/γείο Χαραυ−
γής

1992

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ
Δημοτικού−Νηπιαγωγείου Αιανής

392/Β/27−5−1994

Δημοτικού Αγ.Παρασκευής

926/Β/11−11−1991

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Κοιλάδας
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Δρεπάνου
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Πολυμύλου
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγεί−
ου Ακρινής
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Αγίου Δημητρίου
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Τετραλόφου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ
Σχολική επιτροπή Γυμνασίου−Β’Δημοτικού−
Νηπιαγωγείου Κρόκου
Σχολική επιτροπή Α ’Δημοτικού−Νηπιαγωγεί−
ου Κρόκου
Σχολική επιτροπή Γυμνασίου− Δημοτικού−Νη−
πιαγωγείου Ανω Κώμης
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Κάτω Κώμης
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Καισαρειάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ.

Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Ποντοκώμης
Σχολική επιτροπή Δημοτικού−Νηπιαγωγείου
Μαυροδενδρίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β.1 Τη σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ με
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ»
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
− Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι
τρεις θα προέρχονται από την μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
− Δύο αρχαιότεροι διευθυντές, των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεμόνων
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, έναν εκπρόσωπο
των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, ο οποίος θα προ−
έρχεται από τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα.
− Έναν δημότη
εκπρόσωπος των εργαζομένων θα οριστεί εν καιρώ
σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο αποκτήσει πε−
ρισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους με αντίστοιχη
μείωση του αριθμού των δημοτών χωρίς τροποποίηση
της συστατικής πράξης
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) ή 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.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
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περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
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.
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 συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται 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.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρ−
μοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 13 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
F
Αριθμ. Aποφ. 83/2011
(3)
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευ−
σης και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία ‘‘Σχολι−
κή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κοζάνης”.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/7−6−2010 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),
2) την αριθμ. 8440/24−02−2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
3) Την αριθμ.14090/1350/2011 απόφαση της Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 83/2011 από−
φασης του Δ.Σ. Κοζάνης με την οποία αποφάσισε:
Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ
με την επωνυμία:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΡΟΠΕΣ

ΟΝ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ/ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
6η

3ο Ενιαίο Λύκειο

365/31.5.91 τ.Β & 444/9.7.92
τ. Β

7η

3ο Γυμνάσιο

365/31.5.91 τ.Β & 444/9.7.92
τ. Β

8η

2ο Ενιαίο Λύκειο

365/31.5.91 τ.Β & 444/9.7.92
τ. Β

9η

1ο,3ο,4ο ΤΕΕ, ΙΕΚ

364/31.5.91 τ.Β

10η

1ο Γυμνάσιο

402/12.6.91 τ.Β

4ο Γεν.Λύκειο

1214/30.6.08 τ.β

20η

1ο Ενιαίο Λύκειο

336/26.5.92 τ.Β

21η

Πειραματικό & 4ο Γυμνάσιο

27η

2ο & 5ο Γυμνάσιο

234/26.3.97 τ.Β

29η

6ο Γυμνάσιο

234/26.3.97 τ.Β

30η

2ο ΤΕΕ

1999

31η

Εσπερινό Γυμνάσιο & Λύκειο

1999

306/8.4.92 τ.Β &
735/13.6.01 τ.Β

Ενιαία Σ.Ε Γυμνασίου Ξηρολίμνης

942/14.11.91

Ενιαία Σ.Ε Γυμνασίου Λευκοπηγής

1992

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης

1513/13.10.06 τ.Β

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ
1η

Γυμνασίου− Αιανής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Καπνοχωρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ
Σχολική επιτροπή γυμνασίου Κρόκου
Σχολική επιτροπή γυμνασίου Ανω Κώμης

392/Β/27−5−1994

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β.1. Τη σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Κοζάνης με
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ»
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας 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.
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 13μελές
διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
− Οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι
τρεις θα προέρχονται από την μειοψηφία του δημο−
τικού
− Δύο αρχαιότεροι διευθυντές, των σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεμόνων
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, έναν εκπρόσωπο
των υφιστάμενων συλλόγων γονέων ο οποίος θα προ−
έρχεται από τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα.
− Έναν δημότη
− Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων από τη
μεγαλύτερη σχολική μονάδα.
εκπρόσωπος των εργαζομένων θα οριστεί εν καιρώ
σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο αποκτήσει πε−
ρισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους με αντίστοιχη
μείωση του αριθμού των δημοτών χωρίς τροποποίηση
της συστατικής πράξης
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
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την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) ή 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.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
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.
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 συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται 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 .
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρ−
μοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 13 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008031005110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

