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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/81/7698 Σχετ.: 8111 (1)
Τροποποίηση και συµπλήρωση της ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/73/οικ 

5059/8−3−2011 απόφασης «Κατανοµή προσωπικού 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης έτους 2011». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 
του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − 
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονο−
µική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθµήθηκε 
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προ−
γράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 του 
Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας −Επεί−
γοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010).

3. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανοµής προσωπικού.

4. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/73/οικ 5059/8−3−2011 (ΦΕΚ 
373/Β/9−3−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για 
την κατανοµή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011.

5. Τα αριθµ. Υ10β−Γ.Π.οικ 39802/7−4−2011 και Π4/Γ.Π. 
οικ. 42838/11−4−2011 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανοµής και αξιοποίησης 
του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαµβάνεται 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

7. Tο γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουµε:

Α) Την τροποποίηση της αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/73/οικ 
5059/8−3−2011 (ΦΕΚ 373/Β/9−3−2011) απόφασης για την 
κατανοµή των διοριστέων του έτους 2011 στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

Ι) κατά το µέρος που αφορά στο Νοσηλευτικό, Παρα−
ϊατρικό Προσωπικό του Τοµέα Υγείας και αντί του;

« • Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό Προσωπικό 
Εβδοµήντα (70) θέσεις (ΦΕΚ 1162/06−12−10)», ισχύει το:
« • ∆ιάφοροι κλάδοι και ειδικότητες της Προκήρυξης 

7Κ−2009 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 457/29−10−2009)
Εβδοµήντα (70) θέσεις (ΦΕΚ 1162/Γ/06−12−10, 694/Γ/

6−8−2010, 445/Γ/1−6−2010 και 992/Γ/19−10−2010)»
II) κατά το µέρος που αφορά στο Τεχνικό Προσωπικό 

του Τοµέα Υγείας και αντί του:
« • Τεχνικό Προσωπικό ∆ώδεκα (12) θέσεις (ΦΕΚ 

1185/14−12−10)», ισχύει το:
« • ∆ιάφοροι κλάδοι και ειδικότητες της Προκήρυξης 

5Κ/09 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 252/15−6−2009)
∆ώδεκα (12) θέσεις (ΦΕΚ 1185/14−12−10)»
III) κατά το µέρος που αφορά στον Τοµέα Πρόνοιας 

και αντί του:
«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• Νοσηλευτικό προσωπικό (Εξήντα τρεις θέσεις)
Είκοσι οκτώ (28) θέσεις (ΦΕΚ 1162/06−12−10)
Τριάντα πέντε (35) θέσεις (ΦΕΚ 639/28−11−08)», ισχύει το:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (εξήντα τρεις θέσεις), ως εξής:
• Νοσηλευτικό Προσωπικό [δέκα τρεις (13) θέσεις 

(ΦΕΚ 291/7−7−2009,1162/6−12−2010, 992/19−10−2010 και 429/
26−5−2010)]

• Θεραπευτικό, Παραϊατρικό Προσωπικό [οκτώ (8) θέ−
σεις (ΦΕΚ 228/Γ/22−3−2010)]

• ∆ιάφορες ειδικότητες [δύο (2) θέσεις − TE Κοινωνικής 
Εργασίας ΠΕ Φαρµακοποιών (ΦΕΚ 822/Γ/1−9−2010)]

• Τεχνικό Προσωπικό [πέντε (5) θέσεις (ΦΕΚ 1185/Γ/
14−12−2010)]

• ∆ιοικητικό Προσωπικό [έντεκα (11) θέσεις (ΦΕΚ 822/
Γ/1−9−2010, 228/Γ/22−3−2010 και 1185/Γ/14−12−2010)]

• Βοηθητικό Προσωπικό [πέντε (5) θέσεις (ΦΕΚ 429/
26−5−2010)]

• Λοιπό Προσωπικό [δέκα εννέα (19) θέσεις − ∆Ε,ΥΕ 
Μαγείρων, ∆Ε Κοιν. Φροντιστών, Επιµ. Παιδιών) (ΦΕΚ 
429/Γ/26−5−2010, 1185/Γ/14−12−2010)]».

Β) Τη συµπλήρωση της αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/73/οικ 
5059/8−3−2011 (ΦΕΚ 373/Β/9−3−2011) απόφασης για την 
κατανοµή των διοριστέων του έτους 2011 στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

• ∆ιάφοροι Κλάδοι και Ειδικότητες
− τέσσερις (4) θέσεις (ΦΕΚ 439/Γ/2009),
− µία (1) θέση (ΦΕΚ 507/Γ/2010),
− µία (1) θέση (ΦΕΚ 848/Γ/2008),
− τρεις (3) θέσεις (ΦΕΚ 473/Γ/2009) και
− δύο (2) θέσεις (ΦΕΚ 393/Γ/2009).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

    Αριθµ. 30/077/1374 (2)
Κατάταξη εργοστασίων στους δικαιούµενους
να εισάγουν και να χρησιµοποιούν οξικό οξύ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4586/1930 (Φ.Ε.Κ. 

145/Α) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του Ν. 1591/1986 (Φ.Ε.Κ. 50/Α), σύµφωνα 
µε τις οποίες εισαγωγή οξικού οξέος επιτρέπεται µόνο 
στα βιοµηχανικά εργοστάσια που καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
χρησιµοποιούν αυτό ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την 
παραγωγή των προϊόντων τους.

2. Το εδάφιο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.  11795/1930 (Φ.Ε.Κ. 82/
Β) περί καθορισµού των βιοµηχανικών εργοστασίων στα 
οποία επιτρέπεται η εισαγωγή οξικού οξέος και των όρων 
και διατυπώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται αυτή.

3. Τις υπ’ αριθµ. 266/2010, 177/2010, 180/2010, 238/2005, 
386/2007, 44/2007, 457/2006, 458/2006 γνωµοδοτήσεις 
του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.

4. Την υπ’ αριθµ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 (Φ.Ε.Κ. 
1725/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά».

5. Την υπ’ αριθµ. 46498/∆ΙΟΕ 1913/13−10−2010 (Φ.Ε.Κ. 1642/
Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια».

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Κατατάσσουµε τα ακόλουθα εργοστάσια στους δι−
καιούµενους να εισάγουν και να χρησιµοποιούν οξικό 
οξύ σε ποσότητα ανάλογη των, κατά περίπτωση, τε−
χνολογικών απαιτήσεων:

α) τα εργοστάσια και τα εργαστήρια επεξεργασίας 
κάθε είδους βρωσίµων ελαίων, 

β) τις βιοµηχανίες παραγωγής διακοσµητικών σακχα−
ρωδών παρασκευασµάτων που περιέχουν άργυρο, όπου 
το οξικό οξύ χρησιµοποιείται ως βοηθητική ύλη για την 
εφαρµογή του αργύρου (Ε174) στο εξωτερικό περίβληµα 
των εν λόγω παρασκευασµάτων, 

γ) τα εργαστήρια καθαρισµού ταπήτων,
 δ) τις εταιρείες «ECOLAB Α.Ε.», «∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε», «ΓΑΛΒΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.», «ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.» 
και «ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε».

2. Οι κατά τόπον αρµόδιες Χηµικές Υπηρεσίες του 
Γ.Χ.Κ. πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η χρήση του οξικού οξέος για το σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στη Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
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    Αριθµ. 55032/Γ6 (3)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων για ένταξη 
στο µητρώο επιµορφωτών στο πλαίσιο των Πρά−
ξεων «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες 
Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μά−
θηση». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

1.1 Του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
(ΦΕΚ 251Α). «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατά−
ξεις».

1.2 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α) µε τον 
οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασµός.

1.3 Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 
Α).

1.4 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

1.5 Του Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ 214Α) «∆ιορισµός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

1.6 Του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ45Α) «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις».

1.7. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 3833/10 
(ΦΕΚ 40Α) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − Επεί−
γοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής 
κρίσης».

1.8 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «περί ∆ηµοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

1.9 Το Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νο−
µοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».

1.10 Του άρθρου 56, παρ. 4, του Ν. 1566/1985 (ΦEK 167/
τ.Α΄/30.9.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας και άλλες διατάξεις».

1.11 Του άρθρου 2, παρ. 25, του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/
Α΄/23.6.1998) «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουρ−
γίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις

2.1 Την υπ’ αριθµ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 
µε την οποία µετονοµάζεται το «Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων».

2.2 Με αριθµό 141/2004 (ΦΕΚ 269Β) υπουργική απόφαση 
«Έγκριση οδηγού διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

2.3 Με αριθµό 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση 
(210Β) σχετικά µε τη σύσταση Ειδικού Λογαριασµού στο 
Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την κοινή 
υπουργική απόφαση µε αριθµ. 4327/2010 (1387Β).

2.4 Με αριθµό 1120/Η/2010 (ΦΕΚ 1B) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε θέµα «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

2.5 Με αριθµό 144346/Η/2010 (ΦΕΚ 1813Β) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε θέµα «Τροποποί−
ηση της 1120/Η/7−1−2010 κοινής απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων (Β΄ 1)».

3. Τις υπ’ αριθµ. ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ 11652/10−8−2010, ΕΥ∆/
ΕΠΕ∆ΒΜ 11654/10−8−2010 και 11653/10−8−2010 Αποφάσεις 
ένταξης των Πράξεων «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκ−
παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε ανα−
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 
1, 2 και 3 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτών.

4. Τα Τεχνικά ∆ελτία Έργου των Πράξεων «Πρόγραµµα 
εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στους ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση».

5. Την υπ’ αριθµ. 23890/Γ6/28−2−2011 απόφαση για την 
έγκριση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
δηµιουργία Μητρώου Επιµορφωτών στο πλαίσιο των 
Πράξεων «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του 
ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

6. Την ανάγκη αξιολόγησης των αιτήσεων των υπο−
ψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο επιµορφωτών για 
την αρχική επιµόρφωση (πρώτη και δεύτερη φάση) των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλαµβάνονται στο πλαίσιο 
των Πράξεων «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του 
ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

7. Ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για την αποζηµίω−
ση της Οµάδας Εργασίας (Επιτροπή Αξιολόγησης) για 
την αξιολόγηση των αιτήσεων θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισµό των Πράξεων «Πρόγραµµα εξειδικευ−
µένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών 
µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο 
πλαίσιο των ΑΠ 1, 2, 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση», επιµεριζόµενη.

8. Την ιδιαίτερη σηµασία σύστασης και συγκρότησης 
της Οµάδας Εργασίας (Επιτροπή Αξιολόγησης) για 
την αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων 
για ένταξη στο µητρώο επιµορφωτών για την αποτε−
λεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αποφα−
σίζουµε:
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1. τη σύσταση και συγκρότηση πενταµελούς Επιτρο−
πής Αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων 
για ένταξη στο µητρώο επιµορφωτών στο πλαίσιο των 
Πράξεων «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραι−
ότητας (ΑΠ) 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(ΕΠ) «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».

2. Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Αριστείδης Χαρουπιάς του Παναγιώτη, 

Α.∆.Τ. ΑΗ 580584, ε.τ. σχολικός σύµβουλος Ε.Α.Ε.
Τακτικά µέλη:
α) Θεοδώρα Αστέρη του Κωνσταντίνου, Α.∆.Τ. ΑΖ 

094438, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη ∆΄ ΚΕ∆∆Υ Αθήνας

β) Στεφάνια Φούσκα του Γεωργίου, Α∆Τ ΑΙ 655011, εκ−
παιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
ΚΕ∆∆Υ Πειραιά

γ) Παναγιώτης Χαλάτσης του ∆ηµητρίου, Α.∆.Τ. ΑΕ 
592570, σχολικός σύµβουλος δηµοτικής εκπαίδευσης

δ) Ουρανία Χιουρέα του ∆ηµητρίου, Α.∆.Τ. Χ 711437, 
σχολική σύµβουλος δηµοτικής εκπαίδευσης

Καθήκοντα Γραµµατέως θα ασκήσει η Αφεντιά Ιω−
σηφίδου του Παύλου, Α.∆.Τ. Λ 299910, εκπαιδευτικός 
κλάδου ΠΕ70.50, αποσπασµένη στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων.

3. Η Επιτροπή ορίζεται αµειβόµενη. Η αµοιβή των µε−
λών της Επιτροπής θα καθοριστεί µε κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτή−
σεων των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο επιµορ−
φωτών, η σύνταξη τελικού πίνακα για κατάταξη αυτών 
και η υποβολή του στην ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής 
του Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 23890/
Γ6/28−2−2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
Επιτροπή επιλαµβάνεται επίσης όλων των ενστάσεων 
των ενδιαφεροµένων. Επίσης, έργο της Επιτροπής είναι 
η κατάταξη των ενταγµένων στο Μητρώο επιµορφω−
τών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον νια κενές θέσεις 
θεµατικών ενοτήτων οι οποίες θα προκύψουν µετά την 
οριστικοποίηση του Μητρώου.

5. Η Επιτροπή θα απασχοληθεί για πέντε (5) µήνες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ορισµού 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι τη λήξη 
του σχολικού έτους 2011−2012.(ήτοι 30/6/2012.)

6. Η Επιτροπή νια τις εργασίες της θα τηρεί πρακτικά 
συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των συµµετεχόντων της 
Επιτροπής και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση. Η Επιτροπή θα λειτουργήσει 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

7. Η Επιτροπή θα επιληφθεί και τυχόν ενστάσεις και 
προσφυγές που θα υποβληθούν.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Μαΐου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Αριθµ. 137/2011 (4)
      Συγχώνευση των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσε−

ων των ∆ήµων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού 
µε τις επωνυµίες: α) «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Φιλοθέης» (∆Η.Κ.Ε.Φ.), β) «∆ηµοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Ψυχικού» (∆Η.Κ.Ε.Ψ.) και γ) «∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης» του ∆ήµου Νέου Ψυχικού, κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, µε σύσταση 
µίας ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επω−
νυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης − 
Ψυχικού» (∆Η.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ − ΨΥΧΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/7−
6−2010 τ.Α΄.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

3. Την υπ’ αριθµ. 11/4569/27−1−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

4. Την υπ’ αριθµ. 137/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Φιλοθέης − Ψυχικού για τη συγχώνευση των 
κοινωφελών επιχειρήσεων που περιήλθαν στο νέο ∆ήµο 
Φιλοθέης − Ψυχικού και τη σύσταση νέας κοινωφελούς 
επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φιλοθέης − Ψυχικού» (∆Η.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)

5. Την υπ’ αριθµ. 20894/17743/06−06−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
ελέγχου νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 137/2011 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση των κατωτέρω κοινωφελών επιχει−
ρήσεων:

1. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης» (∆Η.Κ.Ε.Φ.) 
(Φ.Ε.Κ. 74/22−1−2009).

2. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού» (∆Η.Κ.Ε.Ψ.) 
(Φ.Ε.Κ. 2489/31−12−2007).

3. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος 
και Βιώσιµης Ανάπτυξης» του ∆ήµου Νέου Ψυχικού 
(Φ.Ε.Κ. 2402/26−11−2008)

και τη σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης σύµ−
φωνα µε τα παρακάτω στοιχεία:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Η κοινωφελής επιχείρηση θα έχει την επωνυµία «∆η−
µοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης − Ψυχικού» 
(∆Η.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.).

2. Ε∆ΡΑ:

Έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται ο ∆ήµος 
Φιλοθέης Ψυχικού, τα δε γραφεία της επιχείρησης βρί−
σκονται εντός του κτιρίου του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) επί της οδού Βεκιαρέλη αρ. 11, Φιλοθέη.

3. ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της νέας κοινωφελούς επιχείρησης είναι η 
εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
στους κατοίκους του ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχικού, καθώς 
και η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµα−
τικής, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας στο 
∆ήµο.
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Ειδικότερα:

• Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η περι−
βαλλοντική ευαισθητοποίηση.

• Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης.

• Η πολιτιστική ανάπτυξη.

• Η προώθηση του αθλητισµού.

• Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας.

• Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και 
εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής 
τους.

Η κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε προ−
γραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
(Καλλικράτης) για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και 
προγραµµάτων του σκοπού της.

Τα αντικείµενα της επιχείρησης θα αφορούν την ορ−
γάνωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τους 
παρακάτω σκοπούς και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Στον τοµέα του περιβάλλοντος.

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

1.4. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού µε τη 
δηµιουργία τοπικών δικτύων, οργανώσεων και οµάδων 
που θα δραστηριοποιούνται στην προστασία του πε−
ριβάλλοντος.

1.5. Προώθηση καινοτοµικών και πιλοτικών µεθόδων 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

1.6. Υποστήριξη της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας 
και λοιπών υλικών.

1.7. Η διαχείριση του οικολογικού πάρκου και η εκπαί−
δευση των µικρών παιδιών του ∆ήµου σε αυτό.

1.8. Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης επί θεµά−
των περιβάλλοντος.

2. Στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης.

2.1. Εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις 
και προγράµµατα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 
και της τρίτης ηλικίας και µελέτη και εφαρµογή των 
σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.

2.2. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών.

2.3. Συνέχιση του προγράµµατος Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριµνας.

2.4. Υλοποίηση προγραµµάτων µέριµνας για την προ−
στασία αδέσποτων ζώων.

2.5. Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης κοινωνικής 
προστασίας.

3. Στον τοµέα του πολιτισµού.

3.1. Εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών 

αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που πα−
ράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία σχολών 
διδασκαλίας µουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, 
µουσείων, φιλαρµονικών κ.λπ., καθώς και η µελέτη και 
εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

3.2 Σε συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆. η προώθηση της 
µουσικής παιδείας.

3.3 ∆ιοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή 
τους σε αυτά.

3.4 Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

3.5. Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης πολιτι−
σµού.

4. Στον τοµέα του αθλητισµού.

4.1. Εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων που συν−
δέονται µε τη διαχείριση δηµοτικών αθλητικών εγκα−
ταστάσεων, όπως γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων 
και χώρων άθλησης.

4.2. Προώθηση και εφαρµογή αθλητικών προγραµ−
µάτων και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε 
συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆.

4.3. Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης αθλητικών 
δραστηριοτήτων.

5. Οργάνωση και λειτουργία δηµοτικής συγκοινωνίας.

6. Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρµογή 
προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχό−
λησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

7. Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης διαπεριφερειακής και διαδηµοτικής συνεργασίας, 
προγράµµατα του ΟΑΣΑ και κάθε άλλο σχετικό πρό−
γραµµα.

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα (30) 
χρόνια, από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως.

5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:

Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 11µελές διοικητικό 
συµβούλιο αποτελούµενο,

− από έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου, εκ των 
οποίων δύο (2) προέρχονται από τη µειοψηφία.

− από τέσσερις (4) δηµότες η κατοίκους του ∆ήµου, 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης

− από έναν (1) εκπρόσωπο του Κοινωνικού Φορέα της 
περιοχής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισ−
σότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, εκλέγεται εκ−
πρόσωπος αυτών στην επιχείρηση και µειώνεται κατά 
έναν ο αριθµός των δηµοτών του ∆ήµου.

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορί−
ζεται για δύο (2) έτη και έξι µήνες. Ειδικά η θητεία των 
µελών του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται έως 
31.12.2012 και του δεύτερου έως 30.06.2013 και σε κάθε 
περίπτωση η θητεία του θα λήξει το αργότερο τρεις 
(3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού 
συµβουλίου.
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6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το Κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται 

σε 1.220.000,00 € προερχόµενο από τα επιµέρους κε−
φάλαια των συγχωνευµένων κοινωφελών επιχειρήσεων 
συνολικού ποσού 918.965,52 €, καθώς και από τα µε−
τρητά προερχόµενα από το ∆ήµο, ποσού 301.034,48 € 
που θα δοθούν για την αύξηση του κεφαλαίου της επι−
χείρησης.

8. ΠΟΡΟΙ:
Πόροι της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι:
α) Η ετήσια χρηµατοδότηση από το ∆ήµο, για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση 
το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης του άρθρου 259 
του Ν. 3463/2006

β) Οι κρατικές επιχορηγήσεις.
γ) Οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, 

κληρονοµιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή υπη−

ρεσιών που παρέχει η κοινωφελής επιχείρηση.
ε) Πρόσοδοι από την δική της περιουσία καθώς και από 

την συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.
στ) Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα 

από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνι−
κών Φορέων.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά µε τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.

9. ∆ΙΑΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η επιχείρηση διαλύεται:
α) Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−

λίου η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εγκριθεί από 
το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που 
δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

β) Με τη λήξη της εφόσον δεν έχει αποφασιστεί πα−
ράταση της λειτουργίας της.

γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Τη διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι−

ση που διενεργούν µόνον ορκωτοί λογιστές οριζόµενοι 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά την εκκαθάριση τα 
εναποµείναντα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο 
∆ήµο Φιλοθέης − Ψυχικού.

10. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες µέρος είναι οι συγ−

χωνευθείσες 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 
υφισταµένων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ποσού 301.034,48 € 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7511.0001.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ψυχικό, 19 Απριλίου 2011

  Η Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθµ. 135/2011 (5)
      Συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου Φιλοθέης Ψυχικού: 

1) «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού», 2) «∆ηµοτική Βιβλι−
οθήκη Ν. Ψυχικού», 3) «∆ηµοτικό Ιατρείο Ν. Ψυχικού», 
4) «Κ.Α.Π.Η. Ν. Ψυχικού, 5) «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθ−
µός Ψυχικού», 6) «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Φι−
λοθέης» 7) ∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθ−
µοί ∆ήµου Ν. Ψυχικού, 8) «Κέντρο Εικαστικών Τεχνών 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ» 9) «Πνευµατικό Κέντρο ∆ή−
µου Ν. Ψυχικού», 10) «Σπυροπούλειο Πνευµατικό Κέ−
ντρο ∆ήµου Ν. Ψυχικού», 11) «∆ηµοτικός Οργανισµός 
Άθλησης Ν. Ψυχικού», 12) «∆ηµοτικό Γυµναστήριο 
Φιλοθέης «Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ» 13) «Πολιτιστι−
κό Κέντρο Ψυχικού Γκάλιας και Νίκου Μπενετάτου, 
14) «∆ηµοτική Πινακοθήκη Ψυχικού «ΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗ 
ΛΕΦΑ» και σύσταση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Οργα−
νισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Προστασίας, Πο−
λιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχι−
κού». (Ο.Κ.Α.Π.Α).

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ − ΨΥΧΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/
7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρ−
θρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ),

2) Την υπ’ αριθµ. Εγκύκλιο 11/2011 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης.

3) Την υπ’ αριθµ. 18381/15233/23−05−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
ελέγχου νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 135/2011 απόφασης 
του ∆.Σ. Φιλοθέης − Ψυχικού αποφασίζουµε:

Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα:
1. «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 1361/14−9−2006).
2. «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 177/2−8−1980).
3. «∆ηµοτικό Ιατρείο Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 215/2−4−1996).
4. «Κ.Α.Π.Η. Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 374/20−6−1990).
5. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 206/5−3−1998).
6. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φιλοθέης»
(Φ.Ε.Κ. 398/9−4−2001).
7. «∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου 

Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 2203/27−10−2008).
8. «Κέντρο Εικαστικών Τεχνών “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥ−

∆ΗΣ”»
(Φ.Ε.Κ. 2166/20−10−2008).
9. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 298/25−4−1989).
10. «Σπυροπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ν. Ψυ−

χικού»
(Φ.Ε.Κ. 770/9−10−1989).
11. «∆ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης Ν. Ψυχικού»
(Φ.Ε.Κ. 973/27−11−1991).
12. «∆ηµοτικό Γυµναστήριο Φιλοθέης «Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥ−

ΡΙΑΚΙ∆ΗΣ»»
(Φ.Ε.Κ. 419/11−4−2001 και Φ.Ε.Κ. 1544/20−11−2001).
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13) Πολιτιστικό κέντρο Γκάλιας και Νίκου Μπενετάτου,
(ΦΕΚ 76/15−2−1984 τ.Β΄ όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 

253/3−3−2000 τ.Β΄).
14) «∆ηµοτική Πινακοθήκη Ψυχικού «ΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗ 

ΛΕΦΑ»,
(ΦΕΚ 1237/1−2−2005 τ.Β΄) σε ένα Νοµικό Πρόσωπο ∆η−

µοσίου ∆ικαίου.
Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

ως εξής:
1. ΟΝΟΜΑ:
«Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Προστασίας 

Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχικού». 
(Ο.Κ.Α.Π.Α).

2. Ε∆ΡΑ:
Έδρα του Νέου Ν.Π.∆.∆. ορίζεται ο ∆ήµος Φιλοθέης 

Ψυχικού, τα δε γραφεία ευρίσκονται επί της οδού Βε−
κιαρέλλη αριθµ. 11 Φιλοθέη.

3. ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του Νέου Ν.Π.∆.∆. είναι η εφαρµογή και υλο−

ποίηση προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής για την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους 
του ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχικού, καθώς και η δηµιουργία 
και ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατικής, πολιτιστικής 
και αθλητικής δραστηριότητας στο ∆ήµο.

Ειδικότερα:
Α. Στον Τοµέα Φροντίδας Βρεφών και Νηπίων:
− Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή 

διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, νηπίων και βρεφών των 
εργαζοµένων γονέων ή γονέων µε κοινωνικά προβλήµα−
τα, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, 
κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών και η 
προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Β. Στον Τοµέα Προστασίας και Υποστήριξης Ηλικι−
ωµένων:

− Η εφαρµογή προγράµµατος εξωιδρυµατικής προ−
στασίας υπερηλίκων.

− Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιω−
µένα άτοµα του ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχικού.

− Η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν 
αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συ−
νόλου.

Γ. Στον Τοµέα Υγείας:
− Η βελτίωση των παροχών υγείας των κατοίκων του, 

µε έµφαση στον τοµέα προληπτικής ιατρικής αλλά και 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασθενών µε την 
βοήθεια εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού.

− Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς όλους τους κα−
τοίκους του ∆ήµου Φιλοθέης − Ψυχικού.

− Προγράµµατα προληπτικής ιατρικής µέσα από το 
πολυιατρείο του ∆ήµου.

− Η ένταξη της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου στο 
∆ηµοτικό Ιατρείο και πραγµατοποίηση αιµοδοσιών στο 
∆ήµο Φιλοθέης − Ψυχικού.

− Η επίσκεψη παιδοψυχολόγου στα σχολεία για την 
αντιµετώπιση µαθησιακών προβληµάτων και προβλη−
µάτων λόγου από ειδικό λογοθεραπευτή.

− Πραγµατοποίηση οµιλιών µε θέµατα υγείας.
∆. Στον Τοµέα Πολιτισµού:
− Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατι−

κής και γενικότερα πολιτιστικής δραστηριότητας στην 
περιοχή του ∆ήµου.

− Η προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης.
− Η ευρύτερη διάδοση του βιβλίου στους κατοίκους 

του ∆ήµου.
− Η εξυπηρέτηση ιδίως µαθητών και σπουδαστών µε τον 

δανεισµό βιβλίων και επιστηµονικών συγγραµµάτων.
− Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
− Η έκδοση βιβλίων και εντύπων µορφωτικού, εκπαι−

δευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου.
− Η εν γένει µόρφωση των κατοίκων και κυρίως των 

νέων δια της παροχής κατάλληλων πνευµατικών εφο−
δίων.

− Η προώθηση και διάδοση των εικαστικών τεχνών µε 
διοργάνωση εκθέσεων, σεµιναρίων, προβολή ταινιών και 
σλάιτς και κάθε άλλη εκδήλωση που συµβάλλει στην 
εικαστική αισθητική παιδεία των δηµοτών και κατοίκων 
του ∆ήµου.

− Η υπέρ των νέων καλλιτεχνών διοργάνωση εκθέσεων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τις 
εικαστικές τέχνες.

Ε. Στον Τοµέα του Αθλητισµού:
− Η προαγωγή και η διάδοση του Αθλητισµού.
− Η ανάπτυξη µαζικού αθλητισµού.
− Η συµµετοχή σε αγώνες πρωταθλήµατος, ηµερίδες 

κ.λπ. υπό την αιγίδα των οµοσπονδιών των Αθληµάτων.
− Η παροχή δυνατότητας συµµετοχής όλων των δηµο−

τών και κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες.
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβού−

λιο αποτελούµενο από:
− επτά (7) ∆ηµοτικούς Συµβούλους εκ των οποίων δύο 

(2) ορίζονται από την µειοψηφία.
− τρεις (3) δηµότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών 

του νοµικού προσώπου ή άτοµα τα οποία κατέχουν 
ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

− έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου ορίζεται για δύο (2) έτη και έξι µή−
νες. Ειδικά η θητεία των µελών του πρώτου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ορίζεται ως 31−12−2012 και του δευτέρου 
η θητεία του θα λήξει µε την εγκατάσταση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

5. ΠΟΡΟΙ:
Πόροι του Νοµικού Προσώπου θα είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου και τυχόν έκτακτη 

επιχορήγηση το ύψος των οποίων θα καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα προβλέπε−
ται στους αντίστοιχους ετήσιους προϋπολογισµούς.

β) Οι κρατικές επιχορηγήσεις.
γ) Οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις δωρεές, 

κληρονοµιές και κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή υπη−

ρεσιών που παρέχει το Ν.Π.∆.∆.
ε) Πρόσοδοι από την δική του περιουσία καθώς και 

από την συµµετοχή του σε προγράµµατα χρηµατοδό−
τησης.

στ) Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος.
ζ) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του.
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6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Περιουσία του νέου Νοµικού Προσώπου θα είναι η 

κινητή και ακίνητη περιουσία των δεκατεσσάρων (14) 

Νοµικών Προσώπων που συγχωνεύονται και η οποία 

µεταβιβάζεται στο Νέο Νοµικό Πρόσωπο καθώς και κάθε 

άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν µεταβιβα−

σθεί από τον ∆ήµο ή άλλους φορείς ιδρύµατα ή ιδιώτες 

ή µε άλλο τρόπο αποκτηθεί ή αφιερωθεί σε αυτό.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Φι−

λοθέης − Ψυχικού. 

Για το έτος 2011 η δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 € 
και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00.6715.0000.

Η δαπάνη για τα επόµενα έτη καθώς και η δαπά−
νη τυχόν έκτακτης επιχορήγησης, εξαρτάται από τις 
αντίστοιχες αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα 
προβλέπεται στους οικείους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ψυχικό, 19 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ    
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