
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό 
τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης 
των Χοίρων.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 197/2011 απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1937/Β΄/
31-8-2011) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δή-
μου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτρο-
πή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλο-
θέης - Ψυχικού». Προσαρμογή στις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.758/68204 (1)
Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό 

τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώ-

λης των Χοίρων   .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α΄), «Η επιβολή υγειονομι-

κών και λοιπών μέτρων για τη προστασία και εξυγίανση 
της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήμα-
τα των ζώων (ΦΕΚ 66/Α΄).

2. Την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2002 «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την 
καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και 
την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά 
την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική 
πανώλη των χοίρων».

3. Το π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι του π.δ.  138/1995 (88/Α’) σε συμ-
μόρφωση με την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».

4. Την αριθμ. 260918/22.01.2009 υπουργική απόφαση 
«Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπο-
λέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων (Α.Π.Χ)».

5. Την αριθ. 709/2014 εκτελεστική απόφαση της Επι-
τροπής σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων 
όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορι-
σμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστι-
κής απόφασης 2014/178/ΕΕ.

6. Tην αριθμ. 181/2020 εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας 
σχετικά με την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων στην 
Ελλάδα.

7. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’) «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας 
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/2005).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ.λπ.» (ΦΕΚ 114/Α’).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α’).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 122/Α’).

14. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την αριθ. 243/14.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (ΦΕΚ 36/Β΄).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδι-
κοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

17. Την αριθμ. 6008-Ε/28.10.2019 επιστολή της Κεντρι-
κής Κτηνιατρικής Αρχής της Βουλγαρίας.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
οι προκαλούμενες δαπάνες για την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (δι-
ερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτα-
κτες επεμβάσεις) και οι προκαλούμενες δαπάνες για την 
εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών αποζημιώ-
σεων και ενισχύσεων θα καθορίζονται σε ετήσια βάση με 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

19. Την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλης των 
χοίρων σε εκτροφή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, 
στις 05.02.2020.

20. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/209 της 14ης 
Φεβρουαρίου 2020 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχε-
τικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ελλάδα, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα ειδικά μέτρα ελέγ-
χου και αποτροπής της διασποράς του νοσήματος της 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, στο πλαίσιο ενεργο-
ποίησης του Εθνικού Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης και με στόχο τη διασφάλιση του επιτακτικού 
Δημόσιου Συμφέροντος και της Υγείας των Ζώων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

(α) «ανεπιτήρητο χοιροειδές»: το χοιροειδές (οικ.
suidae) που εντοπίζεται εκτός της οριοθετημένης εκμε-
τάλλευσης του κατόχου του, άνευ επιτήρησης και φέρει 
είτε δεν φέρει σήμανση.

(β) «μη εμπορική χοιροτροφική εκμετάλλευση οικογε-
νειακού τύπου»: η εκμετάλλευση που διαθέτει χοιροειδή 
αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, τα οποία διατηρούνται 
εντός της οριοθετημένης ιδιοκτησίας του κατόχου τους.

(γ) «συστηματική χοιροτροφική εκμετάλλευση»: κάθε 
άλλη χοιροτροφική εκμετάλλευση εκτός της περίπτωσης 
(β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Μέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη εισόδου 
και αποτροπής διασποράς του ιού της 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

1. Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιρο-
τροφικές εκμεταλλεύσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) 
του άρθρου 2 της παρούσης

α) Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειμμάτων 
για σίτιση και απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

β) Απαγόρευση επαφής μεταξύ του χοίρου ή των 
χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες 
εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων.

Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή 
με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις 
ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριό-
χοιρους.

γ) Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκμετάλλευ-
σης, με οποιοδήποτε μέρος του σφαγίου αγριόχοιρων 
(συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγρι-
όχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).

δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα 
πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως 
αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και 
την έξοδο από το στάβλο. Η απολύμανση πρέπει να δι-
ενεργείται στην είσοδο της εκμετάλλευσης και του στά-
βλου.

ε) Καμία επαφή με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά 
τη δραστηριότητα θήρας.

στ) Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν 
σχέση με την εκμετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ πρέ-
πει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που ει-
σέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι χοίροι.

ζ) Απαγόρευση σίτισης με χρήση φρέσκου χόρτου 
ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρού-
σματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν 
υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση του ιού 
της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από 
αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη 
σίτιση.

η) Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόμενου από 
περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της Αφρικα-
νικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωμνή των χοίρων, 
εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για απενεργοποίηση του 
ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης 
από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από 
τη χρήση.

θ) Τα κτήρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κα-
τασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισέρχο-
νται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι), 
και να διαθέτουν χώρους απολύμανσης (ή αλλαγής) για 
τα υποδήματα και τον ιματισμό πριν την είσοδο στον 
στάβλο.

ι) Η υπαίθρια κατοχή και διαμονή χοίρων απαγορεύ-
εται.

2. Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις 
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης (γ) του 
άρθρου 2 της παρούσης πλέον των απαιτήσεων του ση-
μείου 1 του παρόντος άρθρου:

α) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη τουλάχιστον του κτι-
ρίου και των χώρων όπου φυλάσσονται οι ζωοτροφές 
και η στρωμνή.

β) Να καθορισθούν καθαρές και βρώμικες περιοχές 
για το προσωπικό ανάλογα με τη τυπολογία και τα χα-
ρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων.
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γ) Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση οχη-
μάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.

δ) Να απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια 
των εργαζομένων ή η ενασχόλησή τους με τη θήρα.

ε) Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισμός των μο-
νάδων παραγωγής.

στ) Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτω-
μάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και συστή-
ματα απεντόμωσης/μυοκτονίας.

ζ) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευ-
σης, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των εργαζο-
μένων της εκμετάλλευσης για την Αφρικανική Πανώλη 
των Χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα 
βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

Άρθρο 4
Μέτρα επιβολής για την πρόληψη εισόδου και 
αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής 
Πανώλης των Χοίρων

1. Με απόφαση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών 
των ΠΕ της χώρας και υπό την επίβλεψη και καθοδή-
γησή τους:

(α) Θανατώνονται τα χοιροειδή που παραμένουν ανε-
πιτήρητα μετά από δημόσια ανακοίνωση των αρμόδι-
ων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή από τους 
κατόχους τους, καθώς και τα χοιροειδή, ανεξαρτήτως 
αριθμού, που ανευρίσκονται σε χώρους οι οποίοι δεν 
είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εκ-
μεταλλεύσεων χοιροειδών της χώρας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

(β) Θανατώνονται τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιρο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου στις 
οποίες διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις 
βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πα-
ρούσας, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως 
αυτές καθορίζονται μετά από τη δήλωση κάθε κρού-
σματος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

(γ) Θανατώνονται τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιρο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις βιοασφάλειας που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, σε περιοχές 
εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, όπως αυ-
τές καθορίζονται μετά από τη δήλωση κάθε κρούσματος 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

(δ) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης 
για την Αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων, τα χοιροειδή μη εμπορικών χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές 
εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα χοι-
ροειδή συστηματικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές 
εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης, 
στις οποίες διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση στις 
συστάσεις των αρμοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την 
τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ανάλογα με τον 
τύπο της εκμετάλλευσης, όπως καθορίζονται στο άρ-
θρο 3 της παρούσας.

2. Η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ανεπιτήρη-
των χοιροειδών διενεργείται σε συνεργασία με τους αντί-
στοιχου Δήμους ή Περιφέρειες ή Δασαρχεία της χώρας.

3. Οι κάτοχοι των χοιροειδών των περιπτώσεων (α), 
(β) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν 
δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την 
κοινή υπουργική απόφαση που αφορά σε οικονομικές 
αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την 
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Ι

    Αριθμ. 211/2019 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 197/2011 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1937/

31- 8-2011 τ.Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επι-

τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φι-

λοθέης - Ψυχικού». Προσαρμογή στις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρ.1 του ν. 4623/ 

2019 (Α’ 134) και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
4. Την αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών Θεμάτων 
αυτών» (ΦΕΚ 318/Β΄).

5. Την αριθμ. 63967/13.09.2019 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η 
αριθμ. 8440/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

6. Την αριθμ. 197/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου περί σύστασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δη-
μοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» μετά από διαλογική συζή-
τηση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 197/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1937/31-8-2011 τ.Β΄) 
περί σύστασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Φιλοθέης - Ψυχικού» κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 6 του ν. 4623/2019 και της αριθμ. 63967/2019 
απόφασης Υφυπουργού Εσωτερικών στο σύνολό τους 
και ειδικότερα για τον ορισμό των μελών, όπου στις δια-
τάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κα-
νονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη 
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διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των 
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συ-
γκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύο-
νται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, 
και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Ειδικότερα τροποποιείται το άρθρο 3 με τίτλο «ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ» ως ακολούθως:

Τροποποίηση άρθρου 3 με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ».
«Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από διοικητικό συμ-

βούλιο, στο οποίο μετέχουν δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:
• Εννέα (9) μέλη έχοντα την ιδιότητα του δημοτικού 

συμβούλου ή δημότη ή κατοίκου, οριζόμενα κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/ 
2019 (Α’ 134) και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, ως θα 
ισχύει κάθε φορά.

• Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-
χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.

• Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλ-
λόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθη-
τικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή 
της/του.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, 
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκε-
κριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. θα ορίζεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, λήγει δε πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ψυχικό, 28 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρόεδρος 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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