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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Φ.124/63/26496/Β2 (1)

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του μέλους Δ.Ε.Π.
Κων/νου Αναγνωστόπουλου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16−7−82 

τ. Α΄) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/14−3−89 
τ. Α΄).

γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/21−9−92 
τ. Β΄).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28−6−02 
τ. Α΄).

ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/23−10−97 
τ. Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 
παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20−3−07 τ. Α΄).

2. Την από 16−11−2010 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

3. Την από 25−11−2010 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−
του.

4. Την από 27−08−2010 αίτηση για χορήγηση άδειας 
κατοχής Β΄ θέσης του Κων/νου Αναγνωστόπουλου του 
Παναγιώτη.

5. Την αριθμ. 32000/ΕΓ.ΔΕΚΟ 835/21−7−10 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, ορισμού Διευθ. Συμβούλου 
στην «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.».

6. Το αριθμ. Α 4621/28−2−2011 έγγραφο του Παν/μίου 
Θράκης, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στον Κων/νο Αναγνωστόπουλο 
του Παναγιώτη, καθηγητή μερικής απασχόλησης του 
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τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Δ.Π. Θράκης προκειμένου να κατέχει και τη θέση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου στην Εταιρεία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Π2δ/Γ.Π. 93510 (2)
Ανάθεση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέ−

γασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνι−
κό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου «Σχετικά με 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτού−
ντων άσυλο στα κράτη μέλη».

2. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 137/Α΄/1985).

3. Το Ν. 1975/91 «Είσοδος−έξοδος, παραμονή, εργα−
σία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης 
αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
184/Α΄/1991).

4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/1995).

5. Το Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επε−
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 
247/Α΄/1995).

6. Το Ν. 3106/03 (άρθρο 6, παράγραφος 2, υποπερίπτω−
ση 2Α) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινω−
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α΄/2003), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 
του άρθρου 15 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010).

7. Το άρθρο 20 του Ν. 3402/05 «Αναδιοργάνωση του 
συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
258/Α΄/2005).

8. Το Ν. 3895/10 «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα», 
αναφορικά με τη συγχώνευση του Ε.Κ.Κ.Α. με το Ι.Κ.Π.Α» 
(ΦΕΚ 206/Α΄/2010).

9. Το Ν.Δ. 3989/59 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς 
Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προ−
σφύγων» (ΦΕΚ 201/Α΄/1959).

10. Το Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000).

11. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

12. Το Π.Δ. 22/06 (ΦΕΚ 18/Α΄/2006) «Οργανισμός του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

13. Το Π.Δ. 80/06 «Παροχή προσωρινής προστασίας σε 
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» 
(ΦΕΚ 82/Α΄/2006).

14. Το Π.Δ. 220/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας της 27ης Ιανου−
αρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΦΕΚ 251/
Α΄/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 114/10.

15. Την 86357 (ΦΕΚ 179, τ. Β΄) υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη».

16. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος δια−
χείρισης αιτημάτων στέγασης της ομάδας στόχου, την 
εξυπηρέτηση των δικαιούχων προνοιακών υπηρεσιών, 
την παρακολούθηση και έλεγχο των προνοιακών υπη−
ρεσιών και την ηλεκτρονική διασύνδεση και καταγραφή 
όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

Την ανάθεση του συστήματος διαχείρισης αιτημά−
των στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και 
ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Συγκέντρωση και διαχείριση των αιτημάτων αι−
τούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών 
που παραπέμπονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή 
συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υποδοχής 
και κοινωνικής στήριξης της ομάδας στόχου.

β) Δημιουργία και τήρηση συστήματος καταγραφής, 
διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης, 
τα στοιχεία του οποίου θα διατίθενται προς ενημέ−
ρωση στην Κεντρική Αρχή και στην Δ/νση Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

γ) Συντονισμό των εξουσιοδοτημένων φορέων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εθε−
λοντικών προγραμμάτων μετακίνησης, ώστε να συνδρά−
μουν την Κεντρική Αρχή στο να υλοποιήσει τις αναγκαίες 
μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων 
ανηλίκων από τα νησιά ή την παραμεθόριο σε κέντρα 
φιλοξενίας ή στην Αθήνα για προσωρινή φιλοξενία.

Η ρύθμιση των ζητημάτων οργάνωσης, στελέχωσης 
και λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων 
Στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλί−
κων θα πραγματοποιείται με σχετικές αποφάσεις των 
οργάνων Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Σε εφαρμογή της παρούσας, η Δ/νση Κοινωνικής Αντί−
ληψης και Αλληλεγγύης θα προβεί στην έκδοση όλων των 
διοικητικών πράξεων (εγκυκλίων) απαραίτητων για την εύ−
ρυθμη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων 
Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων 
και θα παρέχει κάθε απαραίτητη διοικητική υποστήριξη 
και συνεργασία, καθώς και θα παραδώσει τα εκκρεμή 
αιτήματα στέγασης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης θα 
εποπτεύεται από τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και 
Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτικότερη λει−
τουργία και η αποτελεσματική παρακολούθηση του συ−
στήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης των αιτού−
ντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων, προβλέπονται 
τα ακόλουθα:
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1. Τήρηση πλήρως ενημερωμένου ηλεκτρονικού μη−
τρώου φιλοξενουμένων για όλες τις δομές φιλοξενί−
ας, όπως αυτές ορίζονται και εξουσιοδοτούνται από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 
δεδομένων.

Το μητρώο θα περιέχει πλήρη στατιστικά δεδομένα ανά 
κατηγορία, μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφερόμενα:

− Συνολικό αριθμό αιτημάτων στέγασης και κατηγορι−
οποίηση με βάση την εθνικότητα, το φύλο, την οικογε−
νειακή κατάσταση, την κατηγορία ευαλωτότητας κ.λπ.

− Συνολικό αριθμό παραπομπών σε δομές φιλοξενίας 
επί των αιτημάτων και κατηγοριοποίηση με βάση την 
εθνικότητα, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την 
κατηγορία ευαλωτότητας, τη δομή παραπομπής, το δι−
άστημα παραμονής σε αυτήν κ.λπ.

− Μέση μηνιαία και ετήσια πληρότητα, συνολικά και 
έκαστης, των δομών φιλοξενίας που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

− Μέσο διάστημα παραμονής των φιλοξενούμενων στις 
δομές φιλοξενίας συνολικά και σε έκαστη αυτών που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

2. Καθιέρωση συστήματος παραλαβής αιτημάτων στέ−
γασης που παραπέμπονται από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές ή συνεργαζόμενους φορείς υπηρεσιών υποδοχής 
και κοινωνικής στήριξης της ομάδας στόχου, με την 
τυποποίηση ενιαίου εντύπου παραπομπής και διαδικα−
σιών υποβολής.

3. Διαμόρφωση πρωτοκόλλου αξιολόγησης της ευα−
λωτότητας των παραπεμπόμενων περιστατικών.

4. Δημιουργία πλαισίου σχετικά με τη διαδικασία ει−
σαγωγής, παραμονής και αποχώρησης των φιλοξενου−
μένων στις δομές φιλοξενίας. Από το εν λόγω πλαίσιο 
θα απορρέει η υποχρέωση (των εκάστοτε εξουσιοδο−
τημένων φορέων στέγασης) ενημέρωσης διαθέσιμων 
θέσεων φιλοξενίας και προβλημάτων σχετικών με την 
στεγαστική αρωγή.

5. Κατάρτιση και υποβολή προς τη Δ/νση Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τριμηνιαίων και ετησίων 
εκθέσεων βάσει των στοιχείων: i) του συστήματος κα−
ταγραφής των αιτημάτων στέγασης των αιτούντων 
άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων, ii) του μητρώου 
παραπομπών και κίνησης των εξουσιοδοτημένων φο−
ρέων στέγασης.

6. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα υπο−
γράψει με τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγ−
γύης σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής, το 
οποίο θα περιλαμβάνει αρχεία, εκκρεμότητες, βάση δεδο−
μένων, στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών κ.λπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

      
    Αριθμ. απόφ. 73/2011 (3)
Συγχώνευση, σ’ ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί−

ου, των υφιστάμενων σήμερα 5 Ν.Π.Δ.Δ. − Σχολικών 
Επιτροπών των Γυμνασίων, Λυκείων, Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. 
του Δήμου μας, με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑ−
ΛΑΒΡΥΤΩΝ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2, του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240, 241 και 243 του ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 
110 Α΄/27−8−1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 43945/9254/5−7−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡ1Φ−
ΜΘΛ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ−
τικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
103 παρ. 2, του ν. 3852/2010, του άρθρου 240, 241 και 243 
του ν. 3463/2006, του άρθρου 5 του ν. 1984/1990 και της 
υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ των 
πέντε (5) Σχολικών Επιτροπών− Ν.Π.Δ.Δ. των Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. του Δήμου Καλαβρύτων σε ένα 
(1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

Συγκεκριμένα:
1. Οι υφιστάμενες σήμερα στο Δήμο Καλαβρύτων πέ−

ντε (5) Σχολικές Επιτροπές − Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, ήτοι: (1) η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνα−
σίου, Λυκείου, Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. Καλαβρύτων, (2) η Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου 
Ψωφίδας, (3) η 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου 
− Λυκείου Κλειτορίας, (4) η Σχολική Επιτροπή Λυκείου 
Δάφνης, και (5) η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δάφνης, 
που έχουν συσταθεί νόμιμα, συγχωνεύονται σε μία (1) 
Σχολική Επιτροπή, ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
ν. 3852/2010.

2. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
προέρχεται από τη συγχώνευση των παραπάνω πέντε 
(5) Σχολικών Επιτροπών των Γυμνασίων, Λυκείων, Τ.Ε.Ε. 
και Ι.Ε.Κ. του Δήμου Καλαβρύτων, με όνομα − επωνυμία 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

3. Σκοπός και έργο του συνιστώμενου αυτού νομικού 
προσώπου είναι η στήριξη της διοικητικής λειτουργί−
ας και η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται 
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) των Γυμνασίων: Καλαβρύτων, 
Ψωφίδας, Κλειτορίας και Δάφνης, των Λυκείων: Καλα−
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βρύτων, Κλειτορίας και Δάφνης, του Τ.Ε.Ε. Καλαβρύτων 
και του Ι.Ε.Κ. Καλαβρύτων, η αμοιβή καθαριστριών, η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 
παραπάνω Γυμνασίων, Λυκείων, Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. και του 
κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντί−
στοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων 
των παραπάνω Γυμνασίων, Λυκείων, Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. με 
έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παι−
δείας, 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 μέ−
τρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικη−
τικής λειτουργίας των παραπάνω σχολικών μονάδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σχολικών Επιτροπών, 
που προκύπτουν από τη συγχώνευση κατά τις διατά−
ξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, αποτελείται από 
5 έως 15 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
240 του Κ.Δ.Κ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω−
νυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», διοικείται από Διοικη−
τικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη και 
ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

• Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τους οποίους 
οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

• Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέ−
ων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέ−
ων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

• Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων από 
τις σχολικές μονάδες 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά, τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατά−
σταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο.

Περιουσία της συνιστώμενης αυτής Σχολικής Επιτρο−
πής είναι τα Γυμνάσια: Καλαβρύτων, Ψωφίδας, Κλειτορί−

ας και Δάφνης, τα Λύκεια: Καλαβρύτων, Κλειτορίας και 
Δάφνης, το Τ.Ε.Ε. Καλαβρύτων και το Ι.Ε.Κ. Καλαβρύτων, 
μαζί με τα αντίστοιχα συνεχιζόμενα οικόπεδα και προ−
αύλια τους, καθώς και τα εντός αυτών ευρισκόμενα 
κινητά πράγματα (θρανία, βιβλιοθήκες, γραφεία, βιβλία, 
Η/Υ, κ.λ.π.).

6. Πόροι για την επίτευξη του σκοπού της Σχολικής 
Επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Καλαβρύτων.
β) Η ετήσια επιχορήγηση από το κράτος.
γ) Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κλη−

ρονομιές και κληροδοσίες.
δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της.
7. Η έδρα του νομικού αυτού προσώπου είναι η πόλη 

των Καλαβρύτων.
8. Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λειτουργεί 

για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων «Συμβούλιο 
Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από τρία 
(3) έως πέντε (5) μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν 
οπωσδήποτε ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστον 
ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσω−
πος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρό−
σωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλή−
ματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων 
και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική 
Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας 
τους.

Ο διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο−
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 της υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφα−
σης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την 
κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον 
αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμνα−
στηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς 
και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης, δι−
καιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, 
καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφα−
σης Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νομικό πρόσωπο «ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, 
ύψους 187.821,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στον υπό 
σύνταξη προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 και θα 
εγγραφεί στον Κ.Α. 00.6711.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλάβρυτα, 10 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

F
(4)

    Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΔΙΣΑ/9681/Π10/5/00421/Ε/
Ν.3299/2004/03−07−2009 απόφασης υπαγωγής ως 
προς το συνολικό κόστος της επένδυσης του φο−
ρέα «ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» που υπήχθη στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, 
σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 12. του Ν. 3299/2004 και 
10 παρ. 2δ, όπως τροποποιήθηκε.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑ/204/Π10/5/421/Ε/Ν. 3299−
2004/27−05−2011 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, εγκρίθηκε η τροποποίηση (αίτηση θεραπείας) 
της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης, με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Είδος επένδυσης

Ίδρυση θερμοκηπιακής 
μονάδας νωπών 
οπωροκηπευτικών 
βιολογικής γεωργίας

Τόπος εγκατάστασης Σταβιές Δ. Γόρτυνας 
Ν. Ηρακλείου

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος σύμφωνα με την 
εγκριτική απόφαση

200.000,00 ευρώ

Συνολικό κόστος με την 
απόφαση τροποποίησης 
(αίτηση θεραπείας)

172.842,00 ευρώ

Επιχορήγηση 77.778,90 (45%)

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 26−05−2011 κατά την 
74η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
F

(5)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙ−

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 35500/11605/Π08/5/00689/Ε/Ν.3299/2004/16−08−2011
 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρί−
θηκε το αίτημα της εταιρείας «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», για υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγχρονι−
σμό πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων (τσιπούρα − λαβράκι), στο τ.δ. Νέας Επιδαύρου, 
Δ.Ε. Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, του νομού Αργολί−
δας, συνολικού παραγωγικού κόστους 914.900,00€, με 
επιχορήγηση 503.195,00€, δηλαδή ποσοστό 55%.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 411.705,00€ 
δηλαδή ποσοστό 45% επί του συνολικού επιλέξιμου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 914.900,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 5 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 11−08−2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F

(6)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΑ−
ΡΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την 35353/11472/Π08/5/00523/Ε/Ν.3299/2004/16−08−2011
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004, 
επένδυσης που αναφέρεται σε μετατροπή παραδοσια−
κού κτιρίου και την προσθήκη νέου για ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυ−
ναμικότητας 10 δωματίων − 20 κλινών, στο Τ.Δ. Ροεινού, 
Δ.Ε. Φαλάνθου, Δήμου Τρίπολης, του νομού Αρκαδίας, 
συνολικού παραγωγικού κόστους 915.600,00€, με επιχο−
ρήγηση 457.800,00€, δηλαδή ποσοστό 50%.

Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 215.166,00€, δηλαδή 
ποσοστό 23,5% επί του συνολικού επιλέξιμου επιχορη−
γούμενου προϋπολογισμού ποσού 915.600,00€.

Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει στο ποσό των 242.634,00€ 
δηλαδή ποσοστό 26,5% επί του συνολικού επιλέξιμου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ποσού 915.600,00€.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 3 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 11−08−2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F

(7)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΘΩΜΑΣ Μ. ΑΛΕΙ−

ΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣIΑ Ο.Ε. και με τον δ.τ. ALPHA 
PALLET στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει.

  Με την υπ’ αριθμ. 35453/11569/Π08/5/00638/Ε/Ν.3299/
2004/16.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο−
ποννήσου, εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης 
ΘΩΜΑΣ Μ. ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣIΑ Ο.Ε. και με τον 
δ.τ. ALPHA PALLET για υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται σε Εκσυγχρο−
νισμό− Μηχανολογική Επέκταση Μονάδας Κατασκευής 
Πλαισίων Στοιβασίας Υλικών (Παλετών) (Κ.Α.. ΣΤΑΚΟΔ 
204.0), στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ − ΜΑΡΑΓΚΕΣ» ΕΚΤΟΣ ΟΡΙ−
ΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ του Τ.Δ. ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΓΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στo Νομό Αρκα−
δίας (11o χλμ. Τρίπολης — Σπάρτης), συνολικής δαπάνης 
τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00€), 
με ποσοστό επιχορήγησης 50,00% επί συμβατικής επέν−
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δυσης ύφους τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(395.000,00€), δηλαδή ποσό εκατόν ενενήντα επτά χιλι−
άδων πεντακοσίων ευρώ (197.500,00 €).

Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (118.500,00€), 
ήτοι ποσοστό 30% επί του συνολικού ύφους της επέν−
δυσης.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησιμο−
ποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα 
ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ 
(79.000,00€), ήτοι ποσοστό 20,00% επί του συνολικού 
ύφους της επένδυσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημι−
ουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής 11.08.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F

    Αριθμ. 2652 (8)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής (εξουσιοδότηση 

υπογραφής) στον/ην Προϊστάμενο/η της Ενδιάμε−
σης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 3 και 159 του 3825/2010, περί «Νέας Αρ−

χιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).

β. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄) «Διαχείριση, παρα−
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α΄).

γ. Του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

δ. Toυ άρθρου 186 παρ Α και ΙΙΙ του Ν.3852/2010 περί 
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 /Α΄).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 9771/ΕΥΣ 
1125/29−02−2008 (ΦΕΚ 470/Β΄/18−03−2008), με την οποία 
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

4. Την αριθ. 36347/ΕΥΘΥ 1704/17−7−2009 σχετική Εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών − Γε−
νική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης περί «Με−
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής».

5. Την υπ’ αριθμ. 24/2010/29−11−2010 απόφαση του Πο−
λυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης του 
αποτελέσματος των εκλογών της 7ης και 14ης Νοεμβρί−
ου 2010 για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφε−
ρειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και 
αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για τη νέα περίοδο από 1/1/2011 έως 31/8/2014.

6. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ. Α΄/14−1−2002).
7. Την ανάγκη, εφαρμογής ενός πλαισίου καλύτερου 

συντονισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών με 
μείωση του αριθμού των υπογραφών κατά την άσκη−
ση των αρμοδιοτήτων μας, με σκοπό τον περιορισμό 

της γραφειοκρατίας και την ταχεία διεκπεραίωση των 
σχετικών εργασιών.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον/ην Προϊστάμενο/η της Ενδι−
άμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, το δικαίωμα να υπογράφει με «Εντολή Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας» τις παρακάτω πράξεις, 
που ανάγονται στην αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρε−
σίας, οι οποίες ασκούνταν, μέχρι σήμερα, από μας και 
αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής και ΕΣΠΑ, 
που αφορούν στην Περιφέρειά μας, ως ακολούθως:

α) Στην έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης.

1. Επιστολή ενημέρωσης για την πρόσκληση σε περί−
πτωση μοναδικότητας/ αποκλειστικότητας αρμοδιότη−
τας δικαιούχου υλοποίησης πράξης.

β) Στην επιλογή και έγκριση πράξης.
1. Έγγραφα αποστολής συμπληρωματικών στοιχεί−

ων.
2. Αίτημα για διατύπωση γνώμης συντονισμού.
3. Φύλλο αξιολόγησης πράξης
4. Διαβίβαση Συμφώνου Αποδοχής Πράξης 
γ) Στην προέγκριση δημοπράτησης.
1. Λίστα ελέγχου σταδίου δημοπράτησης.
2. Προέγκριση δημοπράτησης.
δ) Στην προέγκριση σύμβασης.
1. Λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης
2. Προέγκριση σχεδίου σύμβασης
ε) Στην προέγκριση τροποποίησης σύμβασης.
1. Λίστα ελέγχου τροποποίησης σύμβασης.
2. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης
στ) Στη διοικητική επαλήθευση δαπάνης.
1. Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης σε περίπτωση που 

δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανάκτηση 
των ποσών.

ζ) Στον προγραμματισμό επιτόπιων επαληθεύσεων και 
ετήσιας ανασκόπησης μεθόδου δειγματοληψίας.

1. Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων
η) Στην επιτόπια επαλήθευση.
1. απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης.
2. Ενημέρωση δικαιούχου για επιτόπια επαλήθευση.
3. Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σε περίπτωση που 

δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανάκτηση 
των ποσών.

θ) Στη Δημοσιονομική Διόρθωση.
1. Διαπιστωτική πράξη.
ι) Στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση ενερ−

γειών πληροφόρησης και δημοσιότητας Ε.Π.
1. Ορισμός υπεύθυνου δημοσιότητας.
ια) Στο ΟΠΣ.
1. Αίτηση παροχής κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ / 

αίτηση αλλαγής προνομίων πρόσβασης.
2. Έγκριση συμμετοχής των στελεχών της ΔΑ σε εκ−

παιδευτικά προγράμματα σε θέματα ΟΠΣ
ιβ) Στην εκπαίδευση προσωπικού.
1. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό.
ιγ) Στις γενικές αρμοδιότητες.
1. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών για θέματα αρ−

μοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας.
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2. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται πληροφορίες ή 
στοιχεία και γενικά προπαρασκευαστικά έγγραφα κα−
θώς και διαβιβαστικά για θέματα αρμοδιότητας Ειδικής 
Υπηρεσίας.

3. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές 
παραπόνων πολιτών για θέματα Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα αρμοδιό−
τητας της Ειδικής Υπηρεσίας στο Αρχείο.

6. Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας, στο εσωτερικό.

7. Χορήγηση αδειών (κανονικών, γονικών, μηχανογρα−
φικών, ασθενείας κ.λπ.) σε στελέχη και προϊσταμένους 
μονάδων.

8. Προγραμματισμός των αναγκαίων προμηθειών της 
υπηρεσίας.

ιδ) Στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

2. Όλες οι λοιπές πράξεις που αφορούν σχετικά θέμα−
τα αρμοδιότητας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπογράφονται από μας.

3. Ο/Η εξουσιοδοτούμενος/η, με την παρούσα ανω−
τέρω προϊστάμενος/η, να υπογράφει με εντολή «Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας» υποχρεούται να μας 
ενημερώνει για κάθε σοβαρό, κατά την κρίση του, θέμα 
της αρμοδιότητάς του ή να προσκομίζει σε μας σχετική 
απόφαση, πράξη ή έγγραφο για υπογραφή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 17 Αυγούστου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020160909110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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