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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 255610
(1)
Διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών − λα−
γομόρφων από παραγωγούς των οποίων η ετήσια
παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά.

Διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών −
λαγομόρφων από παραγωγούς των οποίων η ετή−
σια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερι−
κά. ................................................................................................................
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου. ......................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 83η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 85η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού
Προσώπου 84η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 70η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά
11ου Δημ. Σχολείου. ......................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 71η Σχολική Επιτροπή του 46ου Δη−
μοτικού Σχολείου Πειραιά. .....................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 82η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομι−
κού Προσώπου 81η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 80η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 77η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού
Προσώπου 69η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πει−
ραιά. ...........................................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1 α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1338/83
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6, παρ. 4, του
Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α΄ 70), και 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄
101) και ισχύουν σήμερα.
β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
2. Του άρθρου 31 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2007
(ΦΕΚ Α΄ 95) «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευ−
σης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και
εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’
αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου».
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέ−
θηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
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5. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων διάθεσης μικρών
ποσοτήτων κρέατος πουλερικών από παραγωγούς με
ετήσια παραγωγή που δεν υπερβαίνει τα 10.000 που−
λερικά ή λαγόμορφα, αποφασίζουμε ότι:
Άρθρο 1
1. Για τους μικρούς γεωργούς − πτηνοτρόφους που η
παραγωγή στην εκμετάλλευσή τους δεν υπερβαίνει τα
10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα το χρόνο ή 30−40 ημερη−
σίως, κατά παρέκκλιση, δεν είναι υποχρεωτική η σφαγή
των πουλερικών σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή εγκε−
κριμένα σφαγεία λαγομόρφων που πληρούν τους όρους
και τις απαιτήσεις των διατάξεων του π.δ/τος 79/2007
(Α΄ 95), ούτε η υγειονομική επιθεώρηση αυτών κατά την
σφαγή ούτε και η σήμανση της καταλληλότητάς τους.
2. Οι ως άνω πτηνοτρόφοι ή κονικλοτρόφοι (παρα−
γωγοί μέχρι 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα το χρόνο)
μπορούν να διαθέτουν την παραγωγή τους υπό τους
παρακάτω όρους και περιορισμούς:
α) να σφάζονται πουλερικά ή λαγόμορφα της ίδιας
παραγωγής τους σε χώρους της εκμετάλλευσής τους
που θα πληρούν τους όρους του Παραρτήματος της
απόφασης αυτής.
β) να διαθέτουν ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα
χωρίς τεμαχισμό, χωρίς σήμανση καταλληλότητας, οι
ίδιοι στον τελικό καταναλωτή στην εκμετάλλευση ή
στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα
στην εκμετάλλευσή τους.
Τα ως άνω πουλερικά ή λαγόμορφα που υπόκεινται
σε έλεγχο κατά τις εκάστοτε αστυκτηνιατρικές επι−
θεωρήσεις, θα πρέπει να μεταφέρονται υπό ψύξη, να
συντηρούνται σε θερμοκρασία −2ο C έως +4ο C και να
εκτίθενται προς πώληση μόνο σε προθήκη ψυγείο και
όχι στο ύπαιθρο.
γ) να τηρούν βιβλίο καταγραφής ,των ημερησίων σφα−
γών των πουλερικών ή λαγομόρφων, το οποίο να είναι
στην διάθεση του κτηνιατρικού ελέγχου.
Άρθρο 2
α) Εφόσον διαπιστούται ότι πληρούνται οι όροι που
καθορίζονται στο Παράρτημα, χορηγείται, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου, άδεια λειτουργίας για την
σφαγή πουλερικών και διάθεσή τους με απόφαση του
Προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής
Αρχής, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 1.
Στην άδεια αυτή λειτουργίας θα προσδιορίζονται
σαφώς:
− ο τόπος παραγωγής και σφαγής, και
− η εβδομαδιαία αγορά πλησιέστερα στην εκμετάλ−
λευση.
β) Η ανωτέρω απόφαση του Προϊσταμένου της νο−
μαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής δεν απαλ−
λάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση απόκτησης
οποιασδήποτε άδειας που επιβάλλεται από την κείμενη
νομοθεσία.
γ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης καταρτίζει μητρώο των εκμεταλλεύσεων για τις
οποίες έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, το οποίο και
κοινοποιεί στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η μη τήρηση των όρων που καθορίζονται στην από−
φαση του Προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου
Κτηνιατρικής Αρχής συνεπάγεται την ανάκλησή της.

Άρθρο 3
Κατωτέρω παρατίθεται το Παράρτημα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και έχει
ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. Όροι έγκρισης
Οι χώροι του πτηνοτροφείου ή κονικλοτροφείου, που
η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά
ή λαγόμορφα ετησίως, πρέπει να διαθέτουν τουλάχι−
στον:
1. Χώρους εργασίας, κατ’ ελάχιστο 50 τετ. μέτρων, με:
α) δάπεδο από στεγανό και ανθεκτικό υλικό που να
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα, β) τοίχους
λείους, που να είναι ανθεκτικοί, στεγανοί και να κα−
θαρίζονται εύκολα, με επένδυση ανοικτού χρώματος
που πλένεται, μέχρι ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων, γ)
οροφή που να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα, δ) πόρτες
από αναλλοίωτο υλικό που να καθαρίζονται εύκολα, ε)
επαρκή φωτισμό (φυσικό ή τεχνητό) και επαρκή εξαερι−
σμό, στ) νιπτήρα με παροχή κρύου και ζεστού νερού για
τον καθαρισμό χεριών, εργαλείων και εξοπλισμού.
2. Ψυγείο για τη χωριστή αποθήκευση και την έκθεση
σε προθήκη των σφαγίων πουλερικών ή των λαγομόρ−
φων, που να εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στις θερμι−
κές συνθήκες που προβλέπουν οι ισχύουσες κτηνιατρι−
κές διατάξεις, απαγορευμένης της κατάψυξής τους.
3. Κατάλληλο σύστημα προστασίας από ανεπιθύμητα
έντομα, τρωκτικά, πουλιά κ.λπ.
4. Εξοπλισμό και εργαλεία, όπως π.χ. λεκάνη/ες εμ−
βαπτισμού των πουλερικών, δοχεία, μαχαίρια κ.α., που
προορίζονται να έρθουν σε άμεση επαφή με τα σφάγια
πουλερικών ή λαγομόρφων, από ανοξείδωτο υλικό, που
να καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα.
II. Όροι υγιεινής για τον/τους χώρους, τα υλικά, τα
εργαλεία και το προσωπικό.
1. To υλικό και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για
τις εργασίες σφαγής, το δάπεδο, οι τοίχοι, η οροφή και
τα χωρίσματα, πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε
καλή κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν πηγή μόλυν−
σης των πρώτων υλών ή προϊόντων. Για το καθάρισμα
των εργαλείων, το νερό πρέπει να έχει θερμοκρασία
τουλάχιστον 82° C.
2. Κανένα ζώο δεν πρέπει να εισέρχεται στις εγκα−
ταστάσεις. Τα τρωκτικά, τα έντομα και όλα τα άλλα
παράσιτα πρέπει να εξολοθρεύονται συστηματικά στους
χώρους ή το υλικό. Τα ποντικοφάρμακα, τα εντομοκτό−
να, τα απολυμαντικά και κάθε άλλη ενδεχομένως τοξική
ουσία πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους ή ντουλάπες
που κλειδώνονται, πρέπει δε να χρησιμοποιούνται με
τρόπο που να μην δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης των
προϊόντων.
3. Για όλες τις χρήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται
πόσιμο νερό, κατά την έννοια της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β’ 892).
4. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοι−
ες ουσίες πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια
αρχή και να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να μην προ−
σβάλλουν τον εξοπλισμό, το υλικό, τις πρώτες ύλες και τα
προϊόντα. Μετά τη χρησιμοποίησή τους, ο εξοπλισμός και
τα εργαλεία επεξεργασίας πρέπει να ξεπλένονται καλά
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με πόσιμο νερό. Τα προϊόντα συντήρησης και καθαρισμού
πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο.
5. Απαγορεύεται η διασκόρπιση πριονιδιού ή κάθε άλλου
ανάλογου υλικού στο δάπεδο του χώρου εργασίας.
III. Γενικοί όροι υγιεινής για το προσωπικό
1. Από το προσωπικό απαιτείται απόλυτη καθαριότητα
και κυρίως:
α) το προσωπικό πρέπει να φέρει κατάλληλο και κα−
θαρό ιματισμό εργασίας, καθώς και καθαρή σκούφια που
να καλύπτει τελείως τα μαλλιά. Η διάταξη αυτή αφορά
κυρίως τα άτομα που χειρίζονται τις πρώτες ύλες και
τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης
ενόσω δεν έχουν υποστεί δεύτερη συσκευασία.
β) το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό και
την παρασκευή των πρώτων υλών και των προϊόντων
είναι υποχρεωμένο να πλένει τα χέρια του τουλάχι−
στον κάθε φορά πριν αρχίσει την εργασία ή / και σε
περίπτωση μόλυνσης. Οι πληγές στα χέρια πρέπει να
καλύπτονται από αδιάβροχους επιδέσμους.
γ) στους χώρους εργασίας και αποθήκευσης των πρώ−
των υλών και των προϊόντων απαγορεύεται το κάπνισμα,
το φτύσιμο, η λήψη στερεάς και υγρής τροφής.
2. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να απομακρύνουν από την εργασία και το
χειρισμό των πρώτων υλών και των προϊόντων άτομα
που είναι δυνατόν να τα μολύνουν, έως ότου αποδει−
χθεί ότι τα άτομα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν πλέον
κανένα κίνδυνο.
Κατά την πρόσληψη, κάθε άτομο που ασχολείται με
την εργασία και το χειρισμό των πρώτων υλών και των
προϊόντων οφείλει να αποδεικνύει, με βιβλιάριο υγείας,
ότι τίποτα δεν είναι αντίθετο προς την απασχόληση
αυτή. Η ιατρική παρακολούθηση του ατόμου αυτού ρυθ−
μίζεται από την Υπουργική Απόφαση 8405/1992 (ΦΕΚ Β’
665) όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται η υπ’ αριθμό πρωτ. 397204/18−10−2000 (ΦΕΚ
Β΄ 1328) Απόφαση.
Άρθρο 5
΄Εναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα μετά την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. οικ. 21311
(2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Ζακύνθου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώ−
δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικα−
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στικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε
η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997,
β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α΄
67),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της Ολομέλειας των
Δικαστών του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, αποφασίζου−
με:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Ζακύνθου όπως διαμορφώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της Ολομέλειας των Δι−
καστών του Πρωτοδικείου Ζακύνθου και η οποία έχει
ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
1) Αύξηση των δικασίμων αντίστοιχα του Τριμελούς
και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου, όπως δι−
αμορφώθηκαν, δυνάμει της υπ’αριθ. 1/2007 αποφάσεως
της Ολομέλειας των Δικαστών του Δικαστηρίου αυτού,
από τέσσερις (4) σε πέντε (5) μηνιαίως, για το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο και από δύο (2) σε τρεις (3) μηνιαίως,
για το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
2) Οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου,
θα πραγματοποιούνται κάθε 3η και 4η Πέμπτη και Πα−
ρασκευή και 4η Τρίτη, κάθε μήνα.
3) Οι συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδι−
κείου, θα πραγματοποιούνται κάθε 2η, 3η και 4η Παρα−
σκευή, κάθε μήνα.
4) Τα Δικαστήρια Ανηλίκων θα ενσωματώνονται, κάθε
φορά, που ορίζονται, στις συνεδριάσεις του Τριμελούς
και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών θα ορίζει αναλόγως προς εκδίκαση των
υποθέσεων αυτών το Δικαστή Ανηλίκων.
5) Στο έκθεμα συνεδρίασης του Τριμελούς Πλημμελει−
οδικείου Ζακύνθου, θα προσδιορίζονται μέχρι σαράντα
(40) υποθέσεις, ανά δικάσιμο και στο έκθεμα συνεδρί−
ασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου,
θα προσδιορίζονται μέχρι ογδόντα (80) υποθέσεις, ανά
δικάσιμο.
Τα ανωτέρω θα ισχύσουν από 16−9−2010, καθόσον ήδη
έχουν προσδιοριστεί οι ποινικές υποθέσεις στις δικά−
σιμους Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Ζακύνθου, για το τρέχον δικαστικό έτος.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 2010
και δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2010.
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Οι Πρωτοδίκες
ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΖΑΒΙΤΣAΝΟΣ ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤAΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΓOΝΗ ΤΖΟYΜΗ
ΔΗΜHΤΡΙΟΣ−ΒΑΪΟΣ ΚΩΣΤIΜΠΑΣ
H Γραμματέας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΗ

4010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1050
(3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 83η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής .......... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. οικ. 7214/08.03.1993 (ΦΕΚ 246/Β΄/
09.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία
συστάθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
83η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 846/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 83η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 27ου
Δημοτικού Σχολείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο
εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ

Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1051
(4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 85η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α708.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής .......... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1152/Β 724.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. οικ. 7216/08.03.1993 (ΦΕΚ 246/Β΄/
09.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία
συστάθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
85η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 848/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 85η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 57ου
Δημοτικού Σχολείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο
εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1053
(5)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού
Προσώπου 84η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ. 6493/30.05.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής ..... Δ/νσεων αυτών
της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β 724.06.2008).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7215−08.03.1993 (ΦΕΚ 246/Β΄/
09.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία
συστήθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
84η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 847/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 84η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 4ου
Γυμνασίου ως προς τη διοίκηση και τρόπο εκλογής
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 9μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Τέσσερα (4) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που
απαιτούνται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06
προτεινόμενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ−
βουλίου.
2. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας.
5. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Μαθητικής Κοινότη−
τας της σχολικής μονάδας.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1054
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου 70η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά 11ου
Δημ. Σχολείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής ...... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β724.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. οικ. 7201/08.03.1993 (ΦΕΚ 243/Β΄/
08.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. οικ.259/13.06.1995 (ΦΕΚ 609/
Β΄/12.07.1995) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Πει−
ραιά, με την οποία συστάθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο
με την επωνυμία 70η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά
11ου Δημ. Σχολείου.
5. Την αριθμ. 835/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 70η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά 11ου Δημ.
Σχολείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο εκλογής του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1055
(7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου 71η Σχολική Επιτροπή του 46ου Δημοτικού
Σχολείου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α708.06.2006), όπως ισχύουν.
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3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής ..... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. οικ. 7202/08.03.1993 (ΦΕΚ 243/Β΄/
08.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 07/ΔΤΑ/20382/26.01.1998 (ΦΕΚ
145/Β΄/20.02.1998) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συστάθηκε το ίδιο
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 71η Σχολική Επιτροπή
του 46ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 836/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 71η Σχολική Επιτροπή του 46ου Δημοτικού Σχο−
λείου Πειραιά ως προς τη διοίκηση και τρόπο εκλογής
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1060
(8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 82η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων και εξουσίας υπογραφής .... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).

4. Την υπ’αριθ. οικ. 7213/08.03.1993 (ΦΕΚ 246/Β΄/
09.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία
συστήθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
82η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 845/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 82η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 40ου
Δημοτικού Σχολείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο
εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1061
(9)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 81η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής ..... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. οικ. 7212/08.03.1993 (ΦΕΚ 246/Β΄/
09.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία
συστάθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
81η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 844/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 81η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 43ου
Δημοτικού Σχολείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο
εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δι−
οικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1062
(10)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 80η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων και εξουσίας υπογραφής .... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).
4. Την υπ’αριθ. 7211/08.03.1993 (ΦΕΚ 245/Β΄/09.04.1993)
απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία συστήθηκε
το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 80η Σχολική
Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 52ου Νηπιαγωγείου.
5. Την αριθμ. 843/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 80η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 52ου
Νηπιαγωγείου ως προς τη διοίκηση και τρόπο εκλογής
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου ως εξής:
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Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1063
(11)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου 77η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής ..... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1152/Β΄/24.06.2008).
4. Την υπ’ αριθ. 7208/08.03.1993 (ΦΕΚ 245/Β΄/09.04.1993)
απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία συστάθηκε
το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 77η Σχολική
Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 840/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου 77η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά ως προς
την επωνυμία και τη διοίκηση και τρόπο εκλογής του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ως εξής:
Α) Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα
77η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά του 27ου Νηπι−
αγωγείου.
Δ) Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Δι−
οικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ένα (1) μέλος που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται
από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινόμενο
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
4. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1072
(12)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού
Προσώπου 69η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του
Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και εξουσίας υπογραφής ..... Δ/νσεων αυτών της
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1152/Β724.06.2008).

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 7200/08.03.1993 (ΦΕΚ 243/Β΄/
08.04.1993) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία
συστήθηκε το ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
69η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά.
5. Την αριθμ. 834/11.11.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού
Προσώπου 69η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά των
σχολικών μονάδων: 6ο Δημοτικό Σχολείο, 52ο Δημοτικό
Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο ως προς τη διοίκηση και
τρόπο εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 11μελές Δι−
οικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:
1. Τρία (3) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Δύο (2) μέλη που έχουν τις ιδιότητες που απαιτού−
νται από το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 προτεινό−
μενο από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τους εκάστοτε Διευθυντές των αντίστοιχων σχο−
λικών μονάδων.
4. Τους εκάστοτε εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκλέγονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής
ορισθεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
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