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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

  Έγκρισης σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑ−
ΜΑΝΤΙΔΗ» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 27.065/29.8.2006 πράξη της Συμβολαι−

ογράφου Ρόδου Αριστέας Ηρακλείδου Περίδου με την 

οποία ο Γεώργιος Διαμαντίδης του Πατρόκλου και της 
Άννας σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ» 
και με έδρα τη Νήσο Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου.

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 Κώδικα.

3. Την από 16.11.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εθνικών Κληροδοτημάτων.

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (1432 Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν αρμοδιότητες 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Με πρόταση των Υπουργών Επικρατείας, Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ», η οποία έγινε από τον Γεώργιο Διαμα−
ντίδη του Πατρόκλου και της Άννας με την υπ’ αριθμ. 
27.065/29.8.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Ρόδου 
Αριστέας Ηρακλείδου Περίδου.

2. Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιω−
τικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο 
των Υπουργών Επικρατείας, Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και 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 εκτέ−
λεση του νόμου τούτου.

3. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρι−
σης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δώδε−
κα (12) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ»

Άρθρο 1
Μορφή − Επωνυμία − Έδρα− Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙ−
ΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ», που συ−
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7. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι στο γραφείο Νομάρχη 
της Ν.Α. Θεσπρωτίας εργάζονται και πέρα του κανο−
νικού ωραρίου καθώς και εξαιρέσιμες και αργίες, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Α΄ εξάμηνο 2007 των την καθιέ−
ρωση τετρακοσίων πενήντα έξι (456) κατ’ άτομο ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης, εκ των οποίων οι τριακό−
σιες εξήντα (360) είναι απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης και οι ενενήντα έξι (96) είναι νυχτερινές, 
εξαιρέσιμες του κανονικού ωραρίου εργασίας, για 4 
υπαλλήλους του γραφείου Νομάρχη προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, συ−
νολικής δαπάνης 10.000,00 €.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 
Ν.Α. Θεσπρωτίας στους Κ.Α.Ε 0511 και 0512. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 23 Μαρτίου 2007 

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

      Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 257/27.2.2007 που δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. 2431.02/10/07/14.2.2007 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Καθορισμός νέου τύπου 
«διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από 
πετρέλαιο (IOPPC)», στη σελίδα 3433 στην β΄ στήλη στην 
παράγραφο 5 διορθώνεται 

το εσφαλμένο: 
«5. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφα−

σης καταργείται η υπ’ αριθμ. 349/Φ. 183535/1985 (Β΄ 150) 
υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2431.02/02/05 (Β΄ 331)», 

στο ορθό:
«5. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφα−

σης καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 181053/593/83/15.3.1983 
(Β΄ 177), υπ’ αριθμ. 3231.6/1/1992/19.10.1992 (Β΄ 651) και υπ’ 
αριθμ. 2431.02/02/05/7.3.2005 (Β΄ 331) υπουργικές απο−
φάσεις.».

  Από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)  




