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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Υ4α/28300/10 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο−

μείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκ−

συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

β) Του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/ Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του Κεφαλαίου Β’, τρίτο άρθρο, παρ. 9 και 20 του 
Ν.  3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώ−

πων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α’), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α’).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α’ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (Β’ 29 και Β’ 60).

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Β’ 2408).

4. Την υπ’ αριθ. 4058/8−3−2010 απόφαση του Διοικητή 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

5. Το απόσπασμα των πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης 
(θέμα 1Βο) του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. (2010), αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθ. Α3β/οικ.431/87 (ΦΕΚ 75/Β/1987) Απόφαση 
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪ−
ΚΟ», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. Υ4α/10421/1994 
(ΦΕΚ 746/Β/1995), Υ4α/2231/1997 (ΦΕΚ 617/Β/1997), Α1 
α/4460/1999 (ΦΕΚ 52/Β/2000), Υ4α/12156/2000 (ΦΕΚ 
308/Β/2001), Υ4α/125718/2005 (ΦΕΚ 1310/Β/2006) και 
Υ4α/48656/06/2007 (ΦΕΚ 169/Β/2007) αποφάσεις, τρο−
ποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας», επέρ−
χονται οι κάτωθι αλλαγές: α) στην κατηγορία ΔΕ, στον 
κλάδο ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών συνιστώνται έξι 
(6) θέσεις και β) στην κατηγορία ΥΕ, στον κλάδο ΥΕ Προ−
σωπικού Εστίασης καταργούνται επτά (7) κενές θέσεις και 
οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Έντεκα (11) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Πενήντα (50) θέσεις



11982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 
Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή 
των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο 
άρθρο παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
     Αριθμ. Υ4α/138568/10 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Αντικαρκι−

νικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α’) όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση 
όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ  43 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπη−
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 165/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/ Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Του Κεφαλαίου Β’, τρίτο άρθρο, παρ. 9 και 20 του 
Ν.  3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώ−
πων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α’), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α’).

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α’ 98) και το 
γεγονός ότι από την εφαρμογή των ^τάξεων της από−
φασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (Β’ 29 και Β’60).

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Β’ 2408).

4. Την υπ’ αριθ. 26231/22970/4−11−2010 απόφαση του 
Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

5. Την υπ’αριθ. 4/3−12−2010 (θέμα Ι°) απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 14130 (ΦΕΚ 655/Β/86) Απόφαση 
«Οργανισμός του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Ινστι−
τούτου Πειραιώς ΜΕΤΑΞΑ», η οποία τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. Α3β/13293/89 (ΦΕΚ 901/
Β/89), Α3α/οικ. 1875/92 (ΦΕΚ 181/Β/92), Α3α/οικ. 9809/92 
(ΦΕΚ 718/Β/92), Υ4α/14723/01 (ΦΕΚ 299/Β/01), Υ4α/οικ. 
18248/06 (ΦΕΚ 224/Β/06), Υ4α/95473/07/08 (ΦΕΚ 601/
Β/08) αποφάσεις, καθώς και τη διόρθωση σφάλματος 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 528/Β/93, τροποποιείται και 
συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», στην 
παράγραφο 2 και στον Χειρουργικό Τομέα καταργείται 
ένα (1) Γναθοχειρουργικό Τμήμα.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο 
άρθρο παραμένει ως έχει.

Άρθρο 2

Η μία (1) κενή θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας Οδοντιατρικής η οποία έχει συσταθεί με την 
υπ’ αριθ. Α3β/8187/86 (ΦΕΚ 366/Β/1986) Απόφαση, για 
το Γναθοχειρουργικό Τμήμα, ως θέση κλάδου γιατρών 
ΕΣΥ, βαθμού Δ/ντή, στο Γεν. Αντικαρκινικό Νοσοκο−
μείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ, μετατρέπεται με την παρούσα 
σε μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας 
Παθολογίας, με την εξειδίκευση που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την εξειδίκευση στη 
Λοιμωξιολογία, στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/160496/10 (3)
Μετατροπή θέσης ειδικευμένου γιατρού στο Γ.Ν. − Κέ−

ντρο Υγείας Καλύμνου ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α’).
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β) Του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α’ ), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του Ν. 3754/09 «Ρύθμιση όρων απασχό−
λησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με 
το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α’).

δ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α’).

ε) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α’).

στ) Του άρθρου μόνο (παρ. 1α) του Π. Δ/τος 103/04 
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά 
την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70/Α/04).

ζ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 τ.Α’).

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Β’  2408).

3. Την υπ’ αριθ. 30193/26332/14−12−2010 Απόφαση του 
Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

4. Την υπ’ αριθ. 5/21−1−2011 (θέμα 3°) απόφαση του ΚΕ−
ΣΥΠΕ., αποφασίζουμε:

− Η μία (1) κενή θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας ΩΡΑ, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 
Υ4α/οικ.30241 (ΦΕΚ 339/Β/2010) Απόφαση, στο Γεν. Νο−
σοκομείο − Κέντρο Υγείας Καλύμνου, μετατρέπεται με 
την παρούσα σε μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού, ει−
δικότητας Ορθοπεδικής, στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
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 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F
    Αριθμ. 17379/3348 (4)

Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πατρέων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997, του Ν. 3463/2006 

(Κ.Δ.Κ) καθώς και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης.»

2. Τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 11/οικ.4569/27.01.2011 
ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., στην οποία διευκρινίζεται ότι αναφο−
ρικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε 
κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπό−
μενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ. και ότι 
όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, 
νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης.

3. Το αριθμ.πρωτ. 25936/2−3−2011 έγγραφο του Δήμου 
Πατρέων, με το οποίο μας διαβίβασε για έλεγχο την 
αριθμ. 113/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχε−
τικά με την έγκριση κατάργησης των ΝΠΔΔ του Δήμου 
Πατρέων με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και 
Άθλησης Δήμου Πατρέων», «Οργανισμός Νεολαίας και 
Άθλησης Δήμου Παραλίας Νομού Αχαΐας», «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρίου» και «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μεσσάτιδος Νομού Αχα−
ΐας», μεταφοράς του προσωπικού τους στο Δήμο και 
άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργηθέντων ΝΠΔΔ 
από το Δήμο Πατρέων.

4. Την αριθμ.πρωτ. 1076/4−2−1999 απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1596/Β 729−12−200, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Πατρέων», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 17975/8−12−2000 απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1596/Β/29−12−200, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πα−
ραλίας», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ.πρωτ.269/26−01−2000 απόφαση του Γ.Γ. 
της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 211/τ. Β/25.2.2000, περί σύστασης ΝΠΔΔ. με την 
επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Ρίου», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ.πρωτ.2686/02−06−2000 απόφαση του Γ.Γ. 
της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 841/τ. Β/00, με την οποία συστήθηκε το Ν.ΠΔ.Δ.
με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 
Δήμου Μεσσάτιδος», όπως ισχύει, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αριθμ. 113/2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση των ΝΠΔΔ 
του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πατρέων», «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Παραλίας», «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρίου» και «Οργανισμός 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μεσσάτιδος», μεταφο−
ράς του προσωπικού τους στο Δήμο και άσκηση των 
αρμοδιοτήτων των καταργηθέντων ΝΠΔΔ από το Δήμο 
Πατρέων και συγκεκριμένα:

1. Α. Καταργείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργα−
νισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 
276/τ. Β/31.3.1999).

Μεταβιβάζονται στο Δήμο Πατρέων τα πάσης φύσεως 
περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά, που ανήκουν 
στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..

Το προσωπικό του ανωτέρω ΝΠΔΔ, που απαρτίζεται 
από τους υπαλλήλους:

1) Παναγιώτα Φουράκη του Χαραλάμπους κατηγορίας 
και κλάδου ΠΕ 11.

2) Μαριέττα Αποστολοπούλου του Ιωάννη κατηγορίας 
ΔΕ
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3) Λουίζα Παρασκευοπούλου του Ιωάννη κατηγορίας 
και κλάδου ΠΕ 11

4) Κοκκώνη Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος κατηγορίας 
ΥΕ,

εντάσσεται στο Δήμο Πατρέων, σε συνιστώμενες προ−
σωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Πατρέων, 
που θα συσταθούν με επόμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προ−
βλεφθούν στον ΟΕΥ του Δήμου που θα συσταθεί εντός 
3μήνου από την κατάργηση του ΝΠΔΔ, προκειμένου να 
ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ., με 
την ίδια σχέση εργασίας και κλάδο ή ειδικότητα που 
κατείχε.

Β. Καταργείται το Ν.ΠΔ.Δ. με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Παραλίας Νομού 
Αχαΐας (ΦΕΚ 1596/τ. Β/29.12.2000).

Μεταβιβάζονται στο Δήμο Πατρέων τα πάσης φύσεως 
περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά, που ανήκουν 
στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Καταργείται το Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία Οργανι−
σμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρίου (ΦΕΚ 211/τ. Β/ 
25.2.2000).

Μεταβιβάζονται στο Δήμο Πατρέων τα πάσης φύσεως 
περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά, που ανήκουν 
στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

Δ. Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Οργανι−
σμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μεσσάτιδος (ΦΕΚ 
841/τ. Β/00).

Μεταβιβάζονται στο Δήμο Πατρέων τα πάσης φύσεως 
περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά, που ανήκουν 
στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

2. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω ΝΠΔΔ, 
που καταργούνται, στο Δήμο Πατρέων, ο οποίος θα 
ασκεί τις αρμοδιότητες εφεξής στα πλαίσια των σκο−
πών, που προκύπτουν από τις συστατικές πράξεις των 
καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 24 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμός Απόφασης 06/2011 (5)

Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου 
Δίου Ολύμπου.

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

   Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 
2. τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3463/2006, 

αποφασίζει:
Τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που 

λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους Ανατολικού Ολύ−
μπού, Δίου και Λιτοχώρου με τις επωνυμίες «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ανατολικού Ολύμπου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΑΝ.Ο)» (ΦΕΚ 111/Β΄/5−2−2010)», «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Δήμου Δίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. ΔΙΟΥ)» (ΦΕΚ 
717/Β΄/16−4−2009)» και «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Λιτοχώρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΛΙΤ)» (ΦΕΚ 1194/Β΄/18−06−2009) αντί−

στοιχα, σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δίου – Ολύ−
μπου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ)» η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006.

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ είναι η συμβολή της στην οικο−

νομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δή¬μου 
Δίου − Ολύμπου μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
σε θέματα αξιοποίησης των τοπικών δυνα¬τοτήτων είτε 
πρόκειται για το φυσικό πλούτο είτε για το ανθρώπινο 
δυναμικό − με το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και 
ιστορικό του απόθεμα.

Τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχολείται η Δημοτική 
Επιχείρηση είναι:

• Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):

 Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας. 

 Η δημιουργία και λειτουργία: 
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
− δημοτικού ιατρείου, 
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά.
 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
− βρεφοκομείων, 
− ορφανοτροφείων, 
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας, 
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
− γηροκομείων 
− Βοήθεια στο Σπίτι 
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
− Κέντρων για ΑΜΕΑ 
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία 
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωμένων (ΚΑΠΗ)
 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης.

• Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 
(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) 
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− Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών, 

− Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής, 
− Η λειτουργία ωδείου.
• Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρ−

θρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) 
− Η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
− Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου, 
− Η λειτουργία μουσείου, 
− Η λειτουργία πινακοθήκης, 
− Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
−Η λειτουργία φιλαρμονικής 
• Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρ−

θρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου, 
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
− η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης 
• Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρειά τους.

 Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
 Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

 Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές 
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων

 Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−
νονται:

• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
•  Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα (30) 

έτη από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4) ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της Επιχείρησης θα είναι στη Δημοτική Κοι−

νότητα Λεπτοκαρυάς του Δή¬μου Δίου − Ολύμπου. Η 
επιχείρηση θα συνεχίζει να λειτουργεί στις υφιστάμε−
νες εγκαταστάσεις οι οποίες κρίνονται επαρκείς για 
την κάλυψη των αναγκών της και την επίτευξη των 
στόχων της.

5) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης προσδιορίζεται 

σε 210.000,00€ το οποίο θα καταβληθεί από το Δήμο σε 
δύο (2) ετήσιες δόσεις ως εξής: 105.000,00€ το πρώτο 
έτος λειτουργίας (2011) με τη δημοσίευση της πράξης 
στο ΦΕΚ και το δεύτερο έτος λειτουργίας της επιχεί−
ρησης το υπόλοιπο ποσό των 105.000,00€.

6) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Η Επιχείρηση θα διοικείται από εντεκαμελές Διοικη−

τικό Συμβούλιο, που τα μέλη του θα ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα πρό−
σωπα του Δ.Σ., από κάθε φύλλο ορίζονται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον στο 1/3 των μελών του, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 43254/31−7−2007 (ΦΕΚ/Β/1492/17−08−2007) εγκύκλιο 
του Υπ. Εσωτερικών και η θητεία του ακολουθεί τη θη−
τεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει 3 μήνες μετά 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
σύνθεση του Δ.Σ. θα έχει ως εξής:

• Τρεις (3) τουλάχιστον αιρετούς εκπροσώπους του 
Δήμου Δίου − Ολύμπου με τους αναπληρωτές τους. Ένα 
από τα μέλη των αιρετών εκπροσώπων που ορίζονται 
ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 
προτείνεται από τον συνδυασμό της μειοψηφίας.

• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχεί−
ρησης με τον αναπληρωτή του, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερα από είκοσι (20) άτομα, σε άλλη περίπτω−
ση η θέση αυτή θα αναπληρώνεται από έναν επιπλέον 
δημότη.

• Έναν (1) εκπρόσωπο πολιτιστικών και κοινωνικών 
φορέων της περιοχής με τον αναπληρωτή του.

• Τα υπόλοιπα μέλη αποτελούνται από δημότες που 
θα έχουν πείρα ή σχετικές γνώσεις με τα αντικείμενα 
λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης με τους ανα−
πληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 
την Επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και 
δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε 
περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγω−
γές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους 
και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη 
που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις 
πράξεις αυτές υποβάλει αμέσως στο διοικητικό συμβού−
λιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της 
επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. 
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντι−
πρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
μπορεί να μεταβιβάζονται στο Διευθυντή της επιχείρη−
σης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης 
μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφαση 
του άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων 
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του, εκτός των περιπτώσεων β, γ, ε και ζ της παρ.1 του 
άρθρου 6 της εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών 
43254/17−8−2007 (ΦΕΚ Β 1492) στον πρόεδρο και σε άλλα 
όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπευ−
θύνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης μπορεί να ορίζεται η μερική ή η πλήρης 
απασχόληση στην επιχείρηση με αμοιβή, μέχρι του ενός 
τετάρτου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην 
ίδια απόφαση καθορίζονται τα μέλη που θα απασχο−
ληθούν, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή τους. Αν το ένα 
τέταρτο των μελών δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα που 
προκύπτει στρογγυλεύεται προς τα πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει σύμ−
φωνα με τον κανονισμό προσωπικού και τα προσόντα 
που ορίζει αυτός Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρη−
σης. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να ανατεθεί η εκπροσώπηση της επιχείρησης 
στο Διευθυντή.

7) ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•  Η χρηματοδότηση από το Δήμο πρέπει να καλύπτει 

τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης καθώς και τα 
έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων μέσω των οποίων επι−
τυγχάνονται οι καταστατικοί σκοποί της επιχείρησης.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν. 3463/2006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών φο−
ρέων.

• Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από τα νο−
μικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Το διετές πρόγραμμα δράσης όπως αυτό καταρτί−

ζεται κάθε δύο χρόνια.
8) ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν 

την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημο−
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
που την έχει συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

9) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 

ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

10) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 

210.000,00€ σε βάρος του υπό κατάρτιση προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Δίου − Ολύμπου 
όπου και θα προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λιτόχωρο, 24 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΛΟΥΜΗΣ

F
    Αριθμός απόφασης 73/2011 (6)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου» 

και σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Μαλεβιζίου.

   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 241 & 243 ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 
4 & 3 του άρθρου 103 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90 (ΦΕΚ Α 
110) «Για τη ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές 
διατάξεις»

5. Τα ΦΕΚ σύστασης σχολικών επιτροπών των υπό 
συγχώνευση σχολικών μονάδων, όπως εμφανίζονται 
παραπλεύρως σε κάθε μία από αυτές

6. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία (23 υπέρ, 1 κατά):

1. Τη σύσταση στο Δήμο Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου 
Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Μαλεβιζίου», στην οποία συγχωνεύονται, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, οι 
εξής 3 Σχολικές Επιτροπές :

Α) Στον πρώην Δήμου Γαζίου:
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Γαζίου (ΦΕΚ 

1869/14−9−2007, τ.Β) 
Β) Στον πρώην Δήμο Τυλίσου:
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Τυλίσου (ΦΕΚ 305/10−

3−2000,τ.Β’).
Γ) Στο πρώην Δήμο Κρουσώνα:
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Κρουσώνα (ΦΕΚ 

63/28−1−2000, τ.Β’).
2. Σκοπός: 
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
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Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.

Η αμοιβή των καθαριστών και καθαριστριών.
Η καταβολή αποζημίωσης (εξόδων κίνησης) στους 

σχολικούς τροχονόμους (όπου υπάρχουν).
Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρω−

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τον εφοδιασμό από 
τον Ο.Σ.Κ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξο−
πλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας με βιβλία 
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων, η διαχεί−
ριση των εσόδων από ενδεχόμενη εκμετάλλευση και η 
συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των σχολικών κυ−
λικείων.

Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.

3. Διοίκηση :
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11/μελές διοικητικό συμβού−

λιο αποτελούμενο από:
Τρεις (3) Διευθυντές και Προϊσταμένους, εκ των πέντε 

αρχαιοτέρων, σχολικών μονάδων.
Δύο (2) εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδε−

μόνων.
Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
Πέντε (5) μέλη (αιρετοί ή δημότες ή κάτοικοι), δύο εκ 

των οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως 
ισχύουν. Με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 άρθρου 
103 του Ν. 3852/10, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμί−
ζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών 
επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο 
και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και 
ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Η οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής διέ−
πεται από τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφα−
σης. 64447/91 (ΦΕΚ 136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγ−
ματοποίησης, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης 
φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών», 
όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό ΙΒ/3608/99 
(ΦΕΚ 884 Β’) απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του Δήμου 

Μαλεβιζίου. Κάθε είδους προσφορές δωρεές, κληρονο−
μιές, κληροδοσίες.

Η είσπραξη από το αντίτιμο των ενδεχομένως παρε−
χομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

Πρόσοδοι από τη περιουσία του και τα έσοδα από 
την εκμετάλλευση των κυλικείων.

Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

5. Περιουσία: 
Η ακίνητη και κινητή περιουσία των συγχωνευθέντων 

σχολικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία, που θα αποκτηθεί στο μέλλον.

6. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, η 
οποία προέρχεται από κατανομή του Υπουργείου Εσω−
τερικών για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 
επιτροπών του Δήμου και η οποία δεν δύναται να προ−
βλεφθεί επί του παρόντος, λόγω μη ολοκληρώσεως της 
καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2011 και της 
κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γάζι 28 Φεβρουαρίου 2011

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ    
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στο ΦΕΚ 446/22−3−2011 (Τεύχος Β’) στο οποίο δημο−

σιεύτηκε η αριθ. Κ28201/26428/2010/14−2−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για 
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση 
του ομογενούς αλλοδαπού Αλβανικής Ιθαγένειας υπό 
στοιχεία: ΜΟΥΣΤΟ (MUSTO) ΒΑΣΙΛ (VASIL), ον. πατρός 
ΠΕΡΙΚΛΗ (PERIKLI), κατοίκου Δήμου Πατρέων, κάτοχου 
του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
213632, διορθώνεται το επώνυμο από το λανθασμένο 
«ΜΟΣΤΟ» στο ορθό «ΜΟΥΣΤΟ».

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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