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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

  Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με 
την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού 
αυτού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 7658/16.12.2004 πράξη της συμβολαι−

ογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κνιθάκη, με την οποία ο 

Ιωάννης Κουλαξής του Στράτου και Αντώνιος Τζίκας του 
Θωμά, ως εκπρόσωποι ο πρώτος ως διαχειριστής και 
ο δεύτερος ως πρόεδρος του Συμβουλίου της αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και 
στην αγγλική γλώσσα «INTERNATIONAL FOUNDATION OF 
OLYMPIC AND SPORTS EDUCATION» σύστησαν κοινω−
φελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στην αγγλική 
γλώσσα «INTERNATIONAL FOUNDATION OF OLYMPIC 
AND SPORTS EDUCATION» και με έδρα την Αθήνα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του α.ν. 
2039/1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του 
Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδι−
κα.

3. Την από 9.11.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εθνικών Κληροδοτημάτων.

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 
3.10.2007 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Oικονομίας και Οικονομικών, με την οποία 
καθορίσθηκαν αρμοδιότητες των Υφυπουργών Oικονο−
μίας και Oικονομικών.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύμα−

τος με την επωνυμία: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στην αγγλική γλώσ−
σα «INTERNATIONAL FOUNDATION OF OLYMPIC AND 
SPORTS EDUCATION», η οποία έγινε από τους Ιωάννη 
Κουλαξή του Στράτου και Αντώνιο Τζίκα του Θωμά, ως 
εκπρόσωποι ο πρώτος ως διαχειριστής και ο δεύτερος 
ως πρόεδρος του Συμβουλίου της αστικής μη κερδο−
σκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥ−
ΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στην 
αγγλική γλώσσα «INTERNATIONAL FOUNDATION OF 
OLYMPIC AND SPORTS EDUCATION» με την υπ’ αριθμ. 
7658/16.12.2004 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Αικατερίνης Κνιθάκη.

Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτι−
κού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και Πολιτισμού και 
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διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής του 
πράξης, του παρακάτω οργανισμού, του α.ν. 2039/1939 
και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε 
εκτέλεση του νόμου τούτου.

Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης 
του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύμα−

τος με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στην αγγλική γλώσ−
σα «INTERNATIONAL FOUNDATION OF OLYMPIC AND 
SPORTS EDUCATION»

Άρθρο 1
ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και 
στην αγγλική γλώσσα “INTERNATIONAL FOUNDATION 
OF OLYMPIC AND SPORT EDUCATION”, που συστάθηκε 
από τους Ιωάννη Κουλαξή του Στράτου και Αντώνιο 
Τζίκα του Θωμά, ως εκπρόσωποι ο πρώτος ως διαχει−
ριστής και ο δεύτερος ως πρόεδρος, του Συμβουλίου 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυ−
μία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και στην αγγλική γλώσσα «INTERNATIONAL 
FOUNDATION OF OLYMPIC AND SPORTS EDUCATION» 
με την υπ’ αριθμ. 7658/16.12.2004 πράξη της συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Αικατερίνης Κνιθάκη, αποτελεί νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατά−
ξεις της ανωτέρω συστατικής πράξης, του παρόντος 
οργανισμού, του α.ν. 2039/1939 όπως κάθε φορά ισχύει 
ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή 
θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.
3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και 

αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία 
του ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το 
έτος έγκρισης της σύστασής του. 

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του ιδρύματος είναι: 
1. Η μελέτη, η συγκρότηση και η εφαρμογή Ολυμπι−

ακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προαγωγή της Ολυ−
μπιακής και Αθλητικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.

2. Η συστηματική έρευνα και η μεθοδευμένη επιστημο−
νική μελέτη πρακτικών εφαρμογών για την προώθηση 
των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων μέσω 
της καλλιέργειας των κοινωνικών μηνυμάτων της Ολυ−
μπιακής φιλοσοφίας.

3. Ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Έρευνας για την πρόληψη των αντιαθλητικών 
συμπεριφορών. Το κέντρο θα εστιάσει τις δραστηριό−
τητές του σε εκείνες τις πτυχές των αντιαθλητικών 
συμπεριφορών, οι οποίες ελέγχουν και επηρεάζουν τις 
αθλητικές και εκπαιδευτικές αρχές (Βία, επιθετικότη−
τα, βανδαλισμό, φαρμακοδιέγερση, εξαπάτηση και δω−
ροδοκία, αποκλεισμό, διάκριση και θρησκοληψία). Θα 
λειτουργήσει υπέρ της πρόληψης των αντιαθλητικών 
συμπεριφορών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού− με 
παίκτες και αθλητές, καθηγητές, προπονητές, παράγο−

ντες, συλλόγους και οργανώσεις, ιδρύματα και ομοσπον−
δίες. Το κέντρο θα προωθήσει τις αθλητικές αξίες μέσω 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων στον 
οργανωμένο αθλητισμό (σύλλογοι, ομοσπονδίες), σε Πα−
νεπιστήμια, κολέγια και ιδρύματα που εκπαιδεύουν τους 
διδάσκοντες και τους προπονητές, στα σχολεία, στον 
μη οργανωμένο αθλητισμό(παιχνίδι, φυσική κατάσταση 
και ελεύθερος χρόνος, δραστηριότητες νεολαίας), σε 
κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

4. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων αν−
θρώπων για τις πολιτιστικές διαστάσεις των αγώνων.

5. Η ανάληψη δράσεων και η διοργάνωση εκδηλώσεων 
που σχετίζονται με τους νέους και αφορούν στον πολι−
τισμό, στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση (πολιτιστικά 
φεστιβάλ, διεθνείς ανταλλαγές νέων κλπ).

6. Η πολύπλευρη ενημέρωση των νέων ανθρώπων και 
η ευαισθητοποίησή τους για την αποφυγή αρνητικών 
και εκφυλιστικών φαινομένων του αθλητισμού όπως 
είναι η βία, η χυδαιολογία, ο χουλιγκανισμός, η χρήση 
απαγορευμένων ουσιών, ναρκωτικών κ.α.

7. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας (εγχειριδίων, οπτι−
κοακουστικού υλικού, φυλλαδίων) για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης.

8. Η προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης και η εξεύρεση τρόπων ενεργούς 
συμμετοχής των νέων στην άσκηση, στον αθλητισμό 
και τον πρωταθλητισμό. Η διάδοση και εφαρμογή του 
γνήσιου αθλητικού ιδεώδους (“Ευ Αγωνίζεσθαι”), παντού 
και πάντοτε σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής 
(επαγγελματικές, αθλητικές, κοινωνικές).

9. Η οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο για εξειδικευμένα θέματα που 
άπτονται του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοι−
νωνικής αγωγής. 

10. Η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών στήριξης 
του έργου του ιδρύματος, διαφόρων επιτροπών Δημο−
σιογράφων, Συμβούλων αθλητικών θεμάτων, με αρμο−
διότητες που θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 3
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ

1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελεί το ποσό των 
δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε 
(14.675,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί ολοσχερώς 
από την αστική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Ίδρυ−
μα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας».

2. Πόροι του Ιδρύματος είναι οι προερχόμενοι: α) εκ 
πάσης άλλης δωρεάς, κληροδοσίας, κληρονομίας τρί−
των προς το Ίδρυμα, β) εκ πάσης άλλης χορηγίας προ−
σφοράς του Κράτους ή άλλων Ιδρυμάτων, Σωματείων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών ή φυσικών προσώπων και γ) εκ 
των τόκων των χρηματικών καταθέσεων. 

Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τους κείμενους 
νόμους, διοικείται δε από 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από τους:

1. Αντώνιο Τζίκα
2. Ιωάννη Σγουρό
3. Δημήτρη Παπαναγιώτου
4. Fekrou Kidane
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5. Hammid Oussedik
6. Margaret Talbot
7. Ιωάννα Μάστορα
8. Περικλή Βασιλάκη
9. Γιάννη Ιωαννίδη
10. Ιωάννη Μουρατίδη
11. Χρήστο Καμπίτση
12. Χρήστο Ζαγκλή
13. Μενέλαο Χατζηγεωργίου
14. Θωμά Τζίκα
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά 

τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης, συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση και ορί−
ζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρό−
εδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Διεθνείς Αντιπροέδρους, 
τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συμβουλίου. Η 
εκλογή αυτή επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

3. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, 
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιο−
δήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφα−
ση των υπόλοιπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του α.ν. 
2039/1939. Τα μέλη των οποίων η θητεία έληξε είναι 
πάντα επανεκλέξιμα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συ−
νεδρίαση μια φορά τον μήνα στην Αθήνα, ενώ σε έκτα−
κτη κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου. Ο 
Πρόεδρος υποχρεούται σε σύγκλιση του συμβουλίου 
εκτάκτως, όταν η πλειοψηφία των μελών αυτού το ζη−
τήσει εγγράφως. Η πρόσκληση για κάθε συνεδρίαση 
πρέπει να αναφέρει το τόπο και το χρόνο αυτής καθώς 
και τα θέματα προς συζήτηση. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 
όταν παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός 
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. Μεταξύ των παρόντων μελών 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή νόμιμος 
αναπληρωτής του.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά−
νονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία 
συντάσσεται ο Πρόεδρος.

7. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εξαιρουμένων των Διεθνών Αντιπροέδρων 
του Ιδρύματος, απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δέκα συ−
νεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και 
η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα 
στη παρ,3 του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται τα πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες 
οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η 
γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά 
υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στην 
συνεδρίαση.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως 
οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την 
εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπει−
τα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και 
αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνάπτουν με 
το ίδρυμα σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται 
την περιουσία του ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για 
κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία 
του, στη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε 
ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού 
του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού 
του ΑΝ 2039/39 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή 
θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και 
των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για 

έγκριση στην αρμόδια από τον νόμο αρχή τον προϋ−
πολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του ΑΝ 2039/39 
και του από 20/12/1939 Β. Διατάγματος. Μαζί με τον 
απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το 
γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού 
του ιδρύματος.

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπι−
κού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει 
αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, 
καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις 
γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος.

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση των κλη−
ρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την 
ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος.

Άρθρο 6
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ−

ματος: α) εκπροσωπεί το Ίδρυμα αυτοπροσώπως ή με 
πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον των Δι−
καστηρίων, τακτικών και διοικητικών τοιούτων, ως και 
ενώπιον πάσης Δημόσιας Δικαστικής, Διοικητικής και 
Εκκλησιαστικής Αρχής, προς δε και απέναντι παντός 
προσώπου φυσικού ή νομικού. β) Συγκαλεί το Διοικητι−
κό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Οι 
προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον μέρες πριν 
από την συνεδρίαση. γ) Υπογράφει κάθε εισερχόμενο 
έγγραφο του Ιδρύματος, πλην των χρηματικών ενταλ−
μάτων πληρωμής, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα 
ή αποσπάσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ή άλλων εγγράφων του Ιδρύματος, τον προϋ−
πολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους ως και την 
περί των ανωτέρω ετήσια έκθεση πεπραγμένων και 
συνυπογράφει μετά του Ταμία τις διπλότυπες αποδεί−
ξεις εισπράξεως και δ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο 
προσωπικό του Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις 
ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.

Άρθρο 7
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού ο 
Γραμματέας. Ο Αντιπρόεδρος υπογράφει τα εντάλματα 



26014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

πληρωμής για κάθε δαπάνη επί τη βάση ψηφισμένου 
προϋπολογισμού και αναπληρωματικών πιστώσεων ή 
κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου. 

Άρθρο 8
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γραμματέας τηρεί το ειδικό βιβλίο των αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο καταχωρίζει 
αυτές και το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα κατά 
τη συνεδρίαση που ελήφθησαν αυτές μέλη του. β) Συ−
ντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα 
εξερχόμενα έγγραφα του Ιδρύματος, τα επικυρωμένα 
αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων του Διοι−
κητικού Συμβουλίου ή άλλων εγγράφων του Ιδρύματος, 
τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους 
καθώς και την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων. γ) Έχει 
την εποπτεία του γραφείου στην έδρα του Ιδρύματος, 
φυλάττει το αρχείο και την σφραγίδα αυτού, τηρεί πρω−
τόκολλο των εισερχομένων και των εξερχομένων εγ−
γράφων. δ) Δύναται να αποστέλλει αντίγραφα της ετή−
σιας εκθέσεως των πεπραγμένων στο Δήμο Αθηναίων 
και στον Τύπο. Το Γραμματέα, κωλυόμενο, αναπληρώνει 
ένας εκ των συμβούλων οριζόμενος δι’ αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Μέρος των αρμοδιοτήτων του 
Γραμματέα δύναται, δι’ αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ν’ ανατεθεί σε άλλο μέλος αυτού. 

Άρθρο 9
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Ιδρύματος:
α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και 

υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες απο−
δείξεις. β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος σε ένα 
από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 
του ΑΝ 2039/1939 έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί 
από αυτά ένα μικρό ποσό αναγκαίο για την πληρωμή 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του ιδρύματος, το 
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της ολομέ−
λειας των εταίρων στην αρχή κάθε έτους. γ) Εκτελεί 
κάθε πληρωμή ύστερα από έγγραφη εντολή του Αντι−
προέδρου. δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία 
και στοιχεία. ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και 
υποβολή στην ολομέλεια των σχεδίων προϋπολογισμού, 
του απολογισμού και ισολογισμού της Εταιρίας. 

Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας 
εκ των συμβούλων, που ορίζεται με απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου, το οποίο επίσης αποφασίζει και 
περί αναθέσεως των αρμοδιοτήτων του Ταμία σε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 10
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εύρυθμη και τα−
χεία Διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος μαζί με την 
εκλογή των μελών του Προεδρείου του εκλέγει τρία (3) 
εκ των μελών του, τα οποία μετά του Προέδρου και του 
Ταμία αποτελούν την πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή 
του Ιδρύματος, που έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Δι−
αχειρίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, την κινητή και 
ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος, β) Αποφασίζει περί 
της διαθέσεως των πόρων του Ιδρύματος, σύμφωνα με 
τον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή με τις αναπληρωμα−
τικές πιστώσεις, κτλ. γ) Προσλαμβάνει και απολύει το 
Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Ιδρύματος και 

καθορίζει τις αποδοχές αυτού και δ) Επιλαμβάνεται και 
αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος, έστω και ανα−
γομένου στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το οποίο ο Πρόεδρος αυτού θα εισαγάγει προς ψήφιση, 
λόγω κατεπείγοντος, στην περίπτωση αυτή η ληφθείσα 
απόφαση χρήζει της επικυρώσεως του Διοικητικού Συμ−
βουλίου κατά την πρώτη, μετά την λήψη της, τακτική 
αυτού συνεδρίαση.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται επί 4η θητεία 
και συνεδριάζει τακτικώς και κατόπιν εγγράφου προ−
σκλήσεως του Προέδρου αυτής μια φορά το μήνα, εκτά−
κτως δε κατά την κρίση του Προέδρου. Τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να ανακαλούνται και 
αντικαθίστανται, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή θε−
ωρείται εν απαρτία παρευρισκομένων 3 εκ των μελών 
αυτής και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. 

3. Κατά την πρώτη τριετία, που ξεκινάει από τη Δημο−
σίευση του Σχετικού εγκριτικού του παρόντος διατάγ−
ματος, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος 
ορίζονται οι:

1) Ιωάννα Μάστορα
2) Δημήτρης Παπαναγιώτου
3) Χρήστος Ζαγκλής
οι οποίοι μετά του Προέδρου και του Ταμία του Διοι−

κητικού Συμβουλίου αποτελούν την πενταμελή Εκτελε−
στική Επιτροπή. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει 
στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος του Διοι−
κητικού Συμβουλίου. 

4. Θέση κενωθείσα στην Εκτελεστική Επιτροπή κατά 
την άνω πρώτη τριετία, συμπληρώνεται με εκλογή νέου 
μέλους κατόπιν αποφάσεως των υπολοίπων μελών του Δι−
οικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος περιλαμβάνει 
ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει 
από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης του σχετικού Π. Διατάγματος «έγκρισης της 
σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπο−
λογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων που κα−
ταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 
και 102 του ΑΝ 2039/39 και του από 20/12/1939 σχετικού 
διατάγματος.

Άρθρο 12
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία 
και στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο κα−

ταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική 
τάξη, όλα τα έσοδα και τα έξοδα του ιδρύματος που 
πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο μητρώου δωρητών στο οποίο καταχωρίζο−
νται τα ονόματα δωρητών.
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ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εί−
σπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από 
τον Αντιπρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλ−
λων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης 
της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των 
σκοπών του.

Άρθρο 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί 
ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 98 του ΑΝ 2039/39 και 110 
και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 14
ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ − ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδή−

ποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Υπουργείο 
Πολιτισμού.

Άρθρο 15
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Αρμόδια δικαστήρια για όλες τις εκ της υπάρξεως και 
λειτουργίας του ιδρύματος σχέσεις και διαφορές είναι 
τα δικαστήρια Αθηνών. 

Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και Πολιτισμού καθώς και στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΕΥΡΙΠ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(2)

Μετάταξη υπαλλήλου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στη 
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών.

    Με   την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.20/1/17383/30.6.2008 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3491/2006 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) και τις διατάξεις 
των άρθρων 71 και 74 του «Κώδικα Κατάστασης Δημό−
σιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ.», ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α΄), μετατάσσεται η Ευσταθία Λυμπεροπούλου του 

Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στη 
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.

Η ανωτέρω υπάλληλος μετατάσσεται σε συνιστώμενη 
με την παρούσα απόφαση προσωποπαγή θέση με τον 
ίδιο βαθμό και κλάδο με αυτόν που κατέχει από την 
υπηρεσία από την οποία προέρχεται.

Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γ.Γ.Ι.Φ. και την 
κατανομή των θέσεων κατά κλάδο, η υπάλληλος θα 
ενταχθεί σε κενή οργανική θέση αντίστοιχου βαθμού και 
κλάδου. Μετά την ένταξη η προσωποπαγής θέση που 
συνίσταται με την παρούσα απόφαση, καταργείται.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣ 8204/21.8.2008)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Τ. 4074/70/Β0019 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Τ.4006/68/Β0019/21.8.2008 

Α.Υ.Ο.Ο. περί εκδόσεως πιστοποιητικού καταλληλό−
τητας για τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χο−
ρήγησης αριθμού μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου 
Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5.2.1980) 

«Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως «Περί 
διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια δελτίων TIR 
(Σύμβαση TIR)» και ειδικότερα των Παραρτημάτων 2, 3 
και 4 που θεσπίζουν τους τεχνικούς όρους που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα που γίνονται δεκτά 
για τις διεθνείς μεταφορές με τελωνειακή σφράγιση, 
την διαδικασία έγκρισης και το υπόδειγμα του πιστο−
ποιητικού έγκρισης των οχημάτων αυτών.

2. Την υπ’ αριθμ. Ε. 1058/3.2.1961 ΑΥΟ «περί εισαγωγής, 
διαμετακομίσεως, αποστολής και εξαγωγής εμπορευ−
μάτων δια φορτηγών οχημάτων», η οποία θεσπίζει ότι 
τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την διαμετακόμιση των 
εμπορευμάτων διενεργούν οχήματα που διαθέτουν πι−
στοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση 
και καθορίζει την ειδικότερη διαδικασία για την έκδοση 
και ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού.

3. Την υπ’ αριθμ. Τ.2541/63/4.9.1979 ΑΥΟ με την οποία 
συμπληρώνεται η Ε.1058/3.2.1961 ΑΥΟ και η οποία ορίζει 
τις αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλ−
ληλότητας τελωνειακές αρχές, όπως τροποποιήθηκε με 
τις Κ. 1071/84 και Τ.2894/86 ΑΥΟ.

4. Την υπ’ αριθμ. Τ.3200/25/30.5.1968 ΑΥΟ « περί τρόπου 
συστάσεως Επιτροπών για την ογκομέτρηση δεξαμενών 
αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερί−
ων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών αρχών 
για την ογκομέτρηση αυτών», όπως έχει μεταγενέστερα 
τροποποιηθεί με την αριθμ. Τ. 1259/32/18.4.1979 ΑΥΟ.

5. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής των τεχνικών 
όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 της Σύμ−
βασης TIR και της διαδικασίας εκδόσεως των πιστο−
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ποιητικών καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση 
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

6. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΟΚ)2454/1993 της Επιτροπής 
για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής 
του Καν.(ΕΟΚ)2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα όπως έχει τροποποιη−
θεί και σήμερα ισχύει.

7. Τις διατάξεις του νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ265/Α/ 
22.11.2001) «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως 
έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το π.δ. 117/2006 ως προς την καθ’ ύλη και 
κατά τόπο αρμοδιότητα των Τελωνείων Ζ΄ Πειραιά και 
ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης

9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 

υπ’ αριθμ. Τ.4006/68/Β0019/21.8.2008 Α.Υ.Ο.Ο. ως προς 
το Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής Πειραιά και το Δ΄ Τελωνείο 
Εξαγωγής Θεσσαλονίκης, τα οποία αντικαθίστανται από 
το Ζ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά και 
το ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Θεσσαλο−
νίκης αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν 

προκύπτουν δαπάνες εις βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 73110/Β2 (4)
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το Β΄ εξάμηνο 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. … και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3205/2003».

3. Την υπ’ αριθμ. 21806/Β1/20.7.2004 (ΦΕΚ 1141 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, με την οποία καθιερώθηκαν ώρες εργασίας κατά 
τα Σάββατα, Κυριακές και ημέρες αργίας για μονίμους 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικού και ΥΕ Φυλάκων−Νυ−
κτοφυλάκων του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Τo υπ’ αριθμ. 10292/26.5.2008 έγγραφo του Πανεπι−
στημίου Πατρών καθώς και το Απόσπασμα του αριθμ. 
857/6.9.2007 Πρακτικού Συνεδρίασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος, από τα οποία προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού κρί−
νεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Πανεπιστημίου 
στο πλαίσιο των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του.

5. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2008 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Παν/μιου 
Πατρών πιστώσεις α) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης (ΚΑΕ 0261), ύψους τραικοσίων ογδόντα 
πέντε χιλιάδων (385.000,00) Ευρώ και β) για κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), 
ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου τη ληφθείσα στην 
υπ’ αριθμ. 428/15.5.2008 συνεδρίαση της σύμφωνα με 
την οποία αυξήθηκε η πίστωση στον κωδικό 0261 κατά 
εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000,00) Ευρώ σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 3549/2007. 
Κατά συνέπεια το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον Προϋπολογισμό έτους 2008 του Παν/μιου Πατρών, 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 
0261) ανέρχεται στο ύψος των 500.000 Ευρώ.

7. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1944) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» 

Αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από 

τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) 
για το χρονικό διάστημα από 01.07.2008 έως 31.12.2008, 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
έτους 2008 του Πανεπιστημίου Πατρών, στους κάτω−
θι μόνιμους υπαλλήλους του εν λόγω Ιδρύματος, ως 
ακολούθως:

• σε εκατόν ενενήντα εννέα (199) υπαλλήλους δια−
φόρων ειδικοτήτων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και 
για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) μηνιαίως για κάθε 
υπάλληλο

• σε πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Φυλάκων−Νυ−
χτοφυλάκων και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) μη−
νιαίως για κάθε υπάλληλο

• σε τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικού (οδη−
γών) και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) μηνιαίως για 
κάθε υπάλληλο

Β) Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το χρονικό 
διάστημα από 1.7.2008 έως 31.12.2008, μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2008 του Πανε−
πιστημίου Πατρών, στους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους 
του ως άνω Ιδρύματος, ως ακολούθως:

• σε πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Φυλάκων−Νυ−
κτοφυλάκων και για αριθμό ωρών εννιακοσίων εξήντα 
(960) συνολικώς.

• σε τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικού (οδη−
γών) και για αριθμό ωρών πεντακοσίων εβδομήντα έξι 
(576) συνολικώς.
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Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης ανέρχεται, αφενός μεν για την κά−
λυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα (ΚΑΕ 0261) συνολικώς στο ποσόν των εκατόν 
τριάντα πέντε χιλιάδων και ογδόντα τριών (135.083,00) 
Ευρώ, αφετέρου δε για την κάλυψη δαπανών εργασίας 
με αμοιβή κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263) συνολικά στο ποσόν των οκτώ χιλιά−
δων εκατόν ογδόντα δύο (8.182,00) Ευρώ.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ως άνω δαπάνη δεν 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, μη επιτρε−
πομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημο−
σίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

    Αριθμ. 73110/Β2 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πατρών 
για το Β΄ εξάμηνο του 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.Α./30.8.1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/5.2.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 
16 του ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορι−
σμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. 33852/Β1/4.4.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την 
οποία καθιερώθηκαν ώρες εργασίας κατά τα Σάββατα, 
Κυριακές και ημέρες αργίας για το προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Το υπ’ αριθμ. 10293/26.5.2008 έγγραφο του Πανε−
πιστημίου Πατρών καθώς και το Απόσπασμα του υπ’ 
αριθμ. 857/6.9.2007 Πρακτικού Συνεδρίασης του Πρυτα−
νικού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού 
κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Πανεπιστημίου 
στο πλαίσιο των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του.

7. Τις υπ’ αριθμ. 2962/25.1.2008, 566/14.2.2008 αποφά−
σεις έγκρισης υπερωριακής εργασίας καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 401/25.1.2008 Απόφαση έγκρισης εργασίας 
κατά τις Κυριακές και αργίες του Σώματος Επιθεώ−
ρησης Εργασίας (Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής 
Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Επι−
θεώρησης Αχαΐας).

8. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2008 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Παν/μιου 
Πατρών πιστώσεις α) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης (ΚΑΕ 0261), ύψους τριακοσίων ογδόντα 
πέντε χιλιάδων (385.000,00) ευρώ και β) για κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), 
ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

9. Την απόφαση της Συγκλήτου τη ληφθείσα στην 
υπ’ αριθμ. 428/15.5.2008 συνεδρίαση της σύμφωνα με 
την οποία αυξήθηκε η πίστωση στον κωδικό 0261 κατά 
εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000,00) ευρώ σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 3549/2007. 
Κατά συνέπεια το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον Προϋπολογισμό έτους 2008 του Παν/μιου Πατρών, 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 
0261) ανέρχεται στο ύψος των 500.000 Ευρώ.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1944) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα (ΚΑΕ 0261) για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008, μέσα 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 
2008 του Πανεπιστημίου Πατρών, στους κάτωθι υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του εν λόγω Ιδρύματος:

• σε διακόσιους πενήντα (250) υπαλλήλους (κατηγορι−
ών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ), για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής, μέχρι να συμπληρωθούν εξήντα 
(60) ώρες συνολικώς για κάθε υπάλληλο,

• στους Χρήστο Μέρμελα, Νικόλαο Φαλιέρη και Ιωάννη 
Βιδάλη, υπαλλήλους του ως άνω Ιδρύματος ειδικότητας 
οι δύο πρώτοι ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων και ο τρίτος 
ΥΕ Φυλάκων, για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός Σαββά−
του και Κυριακής, μέχρι να συμπληρωθούν εξήντα (60) 
ώρες συνολικώς για κάθε υπάλληλο

Β) Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008, μέσα 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 
2008 του Πανεπιστημίου Πατρών, υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
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προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου του ως άνω Ιδρύματος 
Νικόλαο Φαλιέρη υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας 
Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων και Ιωάννη Βιδάλη, υπάλληλο 
κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Φυλάκων.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης δεν θα ξεπεράσει, αφενός μεν 
για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 
μέχρι την 22η ώρα (ΚΑΕ 0261) συνολικά στο ποσόν των 
εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεπτά 
(172.417,00) Ευρώ, αφετέρου δε για την κάλυψη δαπανών 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες (ΚΑΕ 0263) συνολικά στο ποσόν των χιλίων 
οκτακοσίων δεκαοχτώ (1.818,00) Ευρώ.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ως άνω δαπάνη δεν 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, μη επιτρε−
πομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημο−
σίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/81505 (6)
Έναρξη λειτουργίας της Δ/νσης Τεκμηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 70) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών 
Αγαθών και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/74936/1.8.2008 έγγρα−
φο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και το 
υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/63749/11945/4.7.2008 της Γενικής Δ/νσης 
Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.

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

1. Την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεκμηρί−
ωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, η οποία 
υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολι−
τιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. και συστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3658/2008 (ΦΕΚ Α΄ 70).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ  
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