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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ. 24070 (1)
  Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέ−

σεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης 
και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των 
παρ. 1γ και 2 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1β, 1γ, 2 και 9 του άρθρου 33 

του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α’ 226) 

β) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», 
όπως ισχύει 

γ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης,... Νέας Γενιάς»

2. την αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4.11.2011 
(Β’ 2619) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών, διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη 
κατάργηση από 27.11.2011 δέκα (10) οργανικών θέσεων 
και μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ανά κλάδο και κα−
τηγορία προσωπικού που κενώθηκαν λόγω αυτοδίκαιης 
απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμό−
τητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή 
των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, ως 
ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

Η Γενική Γραμματέας 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ
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    Αριθμ. 13560 (2)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ 

7931/10−6−2009, (ΦΕΚ 1250/B/2009) «Καθορισμός λε−
πτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 705/2008 κοι−
νής υπουργικής απόφασης για το Καθεστώς Ενίσχυ−
σης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού 
Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο 
την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−

σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320), που τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξι−
οδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 
138), με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 
του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 113) και τις διατάξεις του ν. 2945 
(ΦΕΚ 223/Α/01) «περί εθνικού συστήματος προστασίας της 
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργού Γεωργίας».

2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ’ του Ν. 992/79 
(ΦΕΚ 280/Α’/1979).

3. Το άρθρο 37 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/2007) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’/2010).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α’/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Το άρθρο 20 του Ν. 3842/10 (ΦΕΚ 58/Α’/2010) περί 
«Αποκατάστασης φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώ−
πιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α’/2007).

8. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013, 
όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.

10. Την Υ.Α. 8932/22−9−2008 με την οποία θεσπίστηκε 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013.

11. Την ΚΥΑ 705/2008, (ΦΕΚ 2496/Β/2008) και ειδικότερα 
το άρθρο 23 αυτής.

12. Το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ297/Α/2000) «Περί άσκησης 
του επαγγέλματος γεωτεχνικού»

13. Την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 1474/1984 
(ΦΕΚ 128/Α).

14. Την ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250Β/2009) περί Κα−
θορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής της ΚΥΑ 705/08 
για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των 
Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμε−
ταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών 
τους επιδόσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΥΑ 
5365/2−7−2010 (ΦΕΚ 1063/Β/2010) και ΥΑ 2120/23−3−2011 
(ΦΕΚ 669/Β/2011)

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας Απόφασης, την περίοδο 2007−2013, έχει 
ήδη αναληφθεί νομική δέσμευση ύψους 100.000.000 € 
μέσω της ΚΥΑ 705/08, και άρα με την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

Η δέσμευση αυτή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 7931/10−6−2009, 
ΦΕΚ 1250/Β/2009 (εφεξής ΥΑ 7931) ως εξής:

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 6.7 του άρθρου 15 της 
ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «Χορήγηση παράτασης του 
χρόνου υλοποίησης μέχρι και 12 μήνες από την ημερο−
μηνία λήξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου». 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 7931.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 195275 (3)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 33 παρ. 1 α του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 — 2015.

2) Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».

3) Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187 Α’) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δια−
πιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση χιλίων διακοσίων ογδό−
ντα εννέα (1289) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού που προβλέπονται από τον οργανισμό του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως:
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2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οργανικών θέσεων, έχουν 
ως ακολούθως:
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Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέ−
σεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα 
καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 192646 (4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέ−

σεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης 
και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των 
παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1β, 1γ, 2 και 9 του άρθρου 33 

του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α’) 
και

β) Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/τ.Α726−8−1988) «Περί Οργα−
νισμού του Υπουργείου Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ. 21872/ 4.11.2011 
(ΦΕΚ 2619/Β’) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών, διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη 
κατάργηση δεκατεσσάρων (14) οργανικών θέσεων ανά 
κλάδο και κατηγορία προσωπικού που κενώθηκαν λόγω 
αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική 
διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ 
εφαρμογή των παρ. 1β και 1γ και 2 του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚ
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. οικ.2434 (5)
Τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Επι−

χείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Τουρισμού και Πολιτισμού Αράχωβας» με αλλαγή 
της επωνυμίας σε «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη−
ση Τουρισμού και Πολιτισμού Διστόμου − Αράχωβας 
− Αντίκυρας».

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ−
λάδας».

2. Το αρ, Πρωτ.οικ. 952/5950/25−1−2011 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 107, 224, 225,238 & 
282 Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 255 του Ν. 3463/06.
5. Την αριθμ. Πρωτ. 10135 /8−12−2009 (ΦΕΚ 2471/Β΄/

18−12−2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Μετατροπής της αμι−
γούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Αράχωβας (Δ.Ε.Τ.Α.Α.) του Δήμου Αράχωβας, 
σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία ‘’Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού 
Αράχωβας’’».

6. Την αριθμ. 119/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Διστόμου − Αράχωβας − Αντίκυρας.

7. Την αρ. Πρωτ. οικ. 2990/18604/23−2−2011 (ΦΕΚ 385 
Β΄) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας που αφορά 
στην «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέ−
ρω Γενικής Διευθύνσεως», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. Πρωτ. 10135/8−12−2009 (ΦΕΚ 
2471/Β΄/18−12−2009) απόφαση του Γ. Γ. Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως προς την επωνυμία, 
το σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα και τους πόρους, ως 
εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντί−

κυρας του Νομού Βοιωτίας Κοινωφελής Δημοτική Επι−
χείρηση με την Επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 
– ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Κοι−
νωφελής Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.», η οποία αποτελεί Νομικό Πρό−
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006.

ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η ορ−

γάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιό−
τητες του Δήμου, που αναφέρονται στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, 
του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού και του 

περιβάλλοντος, την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας 
και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 
Ειδικότερα οι σκοποί της «Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.» 
είναι:

1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

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

• Προώθηση καινοτομικών και πιλοτικών μεθόδων δι−
αχείρισης του περιβάλλοντος.

• Διατήρηση των φυσικών καλλονών της ευρύτερης 
περιοχής και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα 
φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, ενεργή συμμετοχή 
σε σχετικά προγράμματα.

• Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής και περιβαλ−
λοντικής αγωγής.

• Προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλ−
λοντικής ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης.

• Οργάνωση και λειτουργία δημοτικής Συγκοινωνίας 
με τη δρομολόγηση λεωφορείων για τη εξυπηρέτηση 
των δημοτών.

• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε−
ριοχής.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων για την ευαισθητο−
ποίηση των κατοίκων στην προστασία των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς και την περίθαλψή τους 

2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ − ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη νέων ατόμων που 
έχουν παραβατική συμπεριφορά.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγράμματος για την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προ−
γράμματα για τη μέριμνα, υποστήριξη – αναψυχή και 
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

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

• Οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προ−
ληπτικής υγιεινής και παροχή υπηρεσιών ιατρικής πε−
ρίθαλψης, η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια 
στο σπίτι» και η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών, κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) .

• Υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής 
υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και με ειδικές ανά−
γκες.
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3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
Ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την 

πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα την ουσιαστική 
και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Κοινότη−
τας και της ευρύτερης περιοχής και καλλιέργεια σε 
βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης 
για τις τέχνες, την προστασία της πολιτιστικής ταυτό−
τητας, την αναγωγή των πολιτιστικών − πνευματικών 
και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της 
καθημερινής ζωής και την ενεργή και συνειδητή συμ−
μετοχή των κατοίκων στην πολιτιστική ζωή του Δήμου. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από: 

• Τη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υπο−
δομής και τη διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 
παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του 
κινηματογράφου, του θεάτρου και άλλων. 

• Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πο−
λιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δη−
μιουργία μουσείων, φιλαρμονικών, σχολών μουσικής, 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ., καθώς και την 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

• Την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδο−
σιακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από 
Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

• Την προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με 
τη διοργάνωση, παραγωγή, παρουσίαση πολιτιστικών 
και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, διοργάνωση τοπικών 
παραδοσιακών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη της απα−
ραίτητης υποδομής για τη βελτίωση της πολιτιστικής 
ανάπτυξης των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των 
νέων. 

• Την ανάπτυξη συνεργασίας με μαζικούς πολιτιστι−
κούς φορείς και ερασιτεχνικά συγκροτήματα του Δήμου, 
την παροχή βοήθειας με στόχο την ενίσχυση της ερα−
σιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση πρωτοβουλιών 
στον τομέα του πολιτισμού.

• Την συγκέντρωση−καταγραφή και μελέτη παραδο−
σιακών πληροφοριών για την οργάνωση και λειτουργία 
Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Σύγχρονης Ιστο−
ρίας του Δήμου.

• Την ανάληψη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών 
Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτι−
στικού, αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα. 

• Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε Εθνι−
κό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

• Την έκδοση πολιτιστικών εντύπων, καθώς και παρα−
γωγή κάθε επικοινωνιακού υλικού για την τουριστική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και προώθηση του 
τόπου.

• Την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
• Την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού και Πνευ−

ματικού Κέντρου. 
• Την ίδρυση και λειτουργία Θεατρικής ομάδας.
4) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
• Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

διευκόλυνσης των επισκεπτών και τουριστών της πε−

ριοχής (εκδόσεις εισιτηρίων, πληροφορίες πληρότητας 
ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων, διευκόλυνση 
μετακινήσεων κλπ). 

• Οργάνωση, Στελέχωση και Διαχείριση Γραφείων 
Πληροφοριών.

• Οργάνωση, Στελέχωση και Διαχείριση Τουριστικών 
Περιπτέρων για την προβολή της περιοχής. 

• Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για την 
τουριστική προβολή της περιοχής.

• Συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης του χι−
ονοδρομικού κέντρου του όρους Παρνασσού, με τους 
συλλόγους επαγγελματιών και λοιπούς φορείς της πε−
ριοχής και από κοινού δράσεις και ενέργειες για την 
προβολή του χειμερινού και θερινού τουρισμού. 

• Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών 
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κ.λπ.)

• Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Φιλο−
ξενίας του Απόδημου Ελληνισμού. 

• Συνεργασία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι−
ών σε επαγγελματίες της περιοχής σε προγράμματα 
ενίσχυσης τουριστικών δραστηριοτήτων.

• Ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών προ−
ϊόντων και συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες 
της περιοχής σε θέματα διασφάλισης ποιότητας πα−
ρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, ιδιαίτερα στον 
τομέα του τουρισμού, στα πλαίσια εθνικών και κοινοτι−
κών προγραμμάτων.

• Συμμετοχή σε εθνικές−διεθνείς εκθέσεις με σκοπό 
την προβολή του Δήμου και την προσέλκυση τουριστών 
όλο το χρόνο, εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεο−
νεκτήματα του Δήμου Δ.Α.Α. 

5) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ−ΝΕΟΛΑΙΑ:
• Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων 

μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

• Δημιουργία και λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.

• Πρωτοβουλίες που αφορούν εκπαιδευτικές δραστη−
ριότητες για τους νέους.

• Λειτουργία αθλητικών κέντρων−γυμναστηρίων.
6) ΕΡΕΥΝΑ − ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:
• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής, όπως 
η ανάθεση ερευνών και μελετών σε ερευνητικούς και 
λοιπούς φορείς και εταιρείες με σκοπό τη διερεύνηση 
αναπτυξιακών προοπτικών, την αξιοποίηση ελεύθερων 
χώρων του Δήμου, την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων 
πολιτιστικών πόρων, την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνο−
λογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας προς όφελος 
των κατοίκων του Δήμου, τη διευκόλυνση πρόσβασης 
των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, κλπ.

• Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση εντύπων, η επιμέλεια 
εκδόσεων εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και οδηγών, 
καθώς και η δημιουργία σελίδων στο διαδίκτυο (internet) 
που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Επιχείρησης. 
Διαχείριση ασυρμάτου δικτύου internet (wi−fi) εντός των 
ορίων της Αράχωβας σε πρώτη φάση και επέκτασή του 
σε όλο το Δήμο στη συνέχεια.

Για την υλοποίηση των στόχων της, η Κοινωφελής 
Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε 
τρεις αλληλένδετους τομείς: α) τον εκπαιδευτικό, β) τον 
επιμορφωτικό και γ) τον ψυχαγωγικό.
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Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά 
και ελεύθερα τμήματα των σχολών) θα συνδυαστούν 
μ’ ένα σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως τα 
συνέδρια, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι εκδόσεις, οι 
διαλέξεις κλπ.) και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (όπως οι 
παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, Φεστιβάλ κ.λπ.).

 Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δύναται 
με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Κοινω−
φελής Δ.Ε.Τ.ΠΟ.Δ.Α.Α. να επεκτείνει τις δραστηριότητες 
της και σε άλλους τομείς, εφόσον τούτο εξυπηρετεί το 
γενικότερο συμφέρον του Δήμου και τους σκοπούς της 
επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται 

αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευση της 
κατά το νόμο πράξης της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας −Στερεάς Ελλάδος στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Διστόμου 

– Αράχωβας – Αντίκυρας, και συγκεκριμένα το Λαογρα−
φικό κτήριο (πρώην Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας) επί 
της κεντρικής οδού Αθηνών – Δελφών. 

ΠΟΡΟΙ
Τα έσοδα θα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:
1) Από χρηματοδότηση του Δήμου Διστόμου – Αράχω−

βας – Αντίκυρας σύμφωνα με το άρθρο 259 Κ.Δ.Δ.
2) Από αναθέσεις του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας 

– Αντίκυρας σύμφωνα με το άρθρο 268 Κ.Δ.Δ.
3) Από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις 

με το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας. 
4) Από τα δίδακτρα, εισιτήρια και άλλες δραστηριό−

τητες της επιχείρησης ή από παραγόμενα από αυτήν 
προϊόντα και εκδόσεις.

5) Από προσόδους από την περιουσία της, δάνεια, κλη−
ρονομιές, εισφορές, δωρεές, λοιπές επιχορηγήσεις και 
από διαφήμιση ή προβολή εκδηλώσεων και προϊόντων 
και αναθέσεις έργων.

6) Από έκτακτες χορηγίες για τη συμμετοχή φορέων 
του Δημοσίου στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

7) Από χορηγίες των διαφόρων επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στις διοργανώσεις των διαφόρων εκδη−
λώσεων.

8) Από τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα 
από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 
Φορέων.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η αρ. Πρωτ. 10135/09 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
200.000,00 ευρώ σε βάρος του πρ/σμού οικονομικού 
έτους 2011 που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10/6737.001, 
«Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης Αράχωβας 
βάση διετούς προγράμματος δράσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λιβαδειά, 29 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
Δ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ

    Αριθμ. απόφ. 1302/14−11−11 (6)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αθη−

ναίων «Δήμος Αθηναίων − Μουσικά Σύνολα», «Πολιτι−
σμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων» και «Οργα−
νισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων», σε 
ένα νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αθηναίων με 
την ονομασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 212636/2011 έγγραφο του Δημάρ−

χου Αθηναίων περί συγχώνευσης των νομικών προσώ−
πων του Δήμου Αθηναίων.

2. το άρθρο 241 του Ν. 3463/2006
3. το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010
4. την υπ’αριθ. 1736/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου, με την οποία συνεστήθη το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ−ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ» όπως αυτή εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθ. 40059/2003 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
(ΦΕΚ Β΄ 1388/2003),

5. την υπ’αριθ.87/1979 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου με την οποία συνεστήθη το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» όπως αυτή εγκρίθηκε 
με το υπ’αριθ.284/1979 ΠΔ, το οποίο τροποποιήθηκε με 
το υπ’αριθ.786/1981 ΠΔ, μετονομάστηκε σε «ΠΝΕΥΜΑΤΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 
7597/1983 (ΦΕΚ Β’172/1983) και με την υπ’αριθ.4517/1997 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Β’ 230/1997), όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 345/1997 και μετονομάστηκε 
τελικώς σε «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

6. Την υπ’αριθ.3063/1937 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου, με την οποία συνεστήθη αρχικά το ΝΠΔΔ με 
την ονομασία «Κέντρο Νεότητος», όπως αυτή εγκρίθηκε 
με το από 18−9−1937 ΒΔ (ΦΕΚ Α’406/1937), το οποίο τρο−
ποποιήθηκε με το υπ’αριθ.5966/1983 ΠΔ (ΦΕΚ Β΄188/1983) 
και την υπ’αριθ.28058/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών (ΦΕΚ Β΄846/1988) και μετονομάστηκε τελικώς σε 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ» με την υπ’αριθ. 18785/1985 απόφαση του Νομάρχη 
Διαμερίσματος Αθηνών (ΦΕΚ Β΄517/1985). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44046/40874/23−11−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της 
υπ’αριθ. 1302/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθηναίων, αποφασίζει:

Εγκρίνει τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Αθηναίων «Δήμος Αθηναίων −  Μουσικά Σύνολα», 
«Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων» και 
«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων», 
σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αθηναίων με την 
ονομασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ως εξής:

’Ονομα − Σκοπός − Έδρα:
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την ονο−

μασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» διέπεται από τις δια−
τάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, όπως κάθε 
φορά ισχύουν.

Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Αθήνα.
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η ανάπτυξη κάθε 

μορφής πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής και μουσι−
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κής δραστηριότητας στο Δήμο της Αθήνας, η διάσωση 
και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της 
ελληνικής παράδοσης σε συνδυασμό με τα νεώτερα 
πολιτιστικά ρεύματα καθώς και η προαγωγή και ανάπτυ−
ξη της σωματικής, πνευματικής και αισθητικής αγωγής 
των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων 
της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει 
ενδεικτικά:

Την οργάνωση και λειτουργία των μουσικών συνόλων 
του Δήμου Αθηναίων για την εξυπηρέτηση των μουσι−
κών πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου Αθηναίων, την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με 
ανάλογους ελληνικούς και διεθνούς φορείς, την επι−
μέλεια ελληνικών και διεθνών μουσικών εκδηλώσεων, 
την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση προσωπικοτήτων 
και μουσικών συνόλων προσκεκλημένων του ΝΠΔΔ, τη 
συμμετοχή σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, 
φεστιβάλ και εκδηλώσεις, την προβολή και διάδοση των 
παραπάνω καλλιτεχνικών δρώμενων, την καλλιτεχνική, 
τεχνική και επιστημονική συνεργασία με Πανεπιστημι−
ακά Ιδρύματα, φορείς του Εσωτερικού και Εξωτερικού, 
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς πάσης 
φύσεως, την διοργάνωση μαθημάτων και μορφωτικών 
σεμιναρίων για μαθητές ή φοιτητές μουσικούς, την 
βράβευση διακρινομένων Ελλήνων μουσικών για την 
προσφορά και το έργο τους ύστερα από απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, την προκήρυ−
ξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που 
αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και πολιτι−
στικής ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων, την παροχή 
οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετι−
κών διπλωμάτων ή βραβείων για επιτυχή εκπόνηση ή 
ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών, την οργάνωση μαθημά−
των και μορφωτικών σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, 
την εξασφάλιση χώρων μελέτης, την χρηματοδότηση 
εκδόσεων και κάθε έργου ή δραστηριότητας με την 
οποία προάγεται η πολιτιστική και πνευματική ζωή του 
Δήμου Αθηναίων, την ανάπτυξη κάθε άλλης κοινωφε−
λούς ή φιλανθρωπικής δράσης στο Δήμο Αθηναίων, την 
διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και συνεδρίων, την 
ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων για την προβο−
λή και διάδοση του θεάτρου και του κινηματογράφου, 
την προβολή και διάδοση του χορού, την προβολή και 
διάδοση των εικαστικών τεχνών, την δημιουργία και λει−
τουργία βιβλιοθηκών, την έκδοση βιβλίων, λευκωμάτων, 
περιοδικών κ,λ.π. που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα 
του νομικού προσώπου ή την πολιτιστική και πολιτισμική 
ιστορία της πόλεως των Αθηνών.

Την επιστημονική αντιμετώπιση και επίλυση των ειδι−
κών προβλημάτων επικοινωνίας και σχέσεων των μελών 
των οικογενειών και ειδικότερα των σχέσεων γονέων 
−παιδιών, την δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία 
των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους, 
την ενθάρρυνση του πνεύματος συνεργασίας, αυτενέρ−
γειας και πρωτοβουλίας, καθώς και την ενθάρρυνση της 
ενεργητικής συμμετοχής τους στο κοινό πρόβλημα της 
συνοικίας και του Δήμου, την ενημέρωση των κατοίκων 
του δήμου στις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, την μελέτη των τρόπων και μέσων 
για την προσαρμογή των παιδιών και των νέων στο 
κοινωνικό σύνολο.

Την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αθλητισμού, κέντρων 
παιδικής χαράς, κέντρων αναψυχής και δημιουργικής αξι−
οποίησης του ελεύθερου χρόνου, βιβλιοθηκών κ.λ.π. τόσο 
στο κέντρο όσο και στις συνοικίες του Δήμου Αθηναίων 
για την ψυχαγωγία και απασχόληση των νέων στις ελεύ−
θερες ώρες τους και για την ανάπτυξη του εξωσχολικού 
αθλητισμού, την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων 
μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των νέων απο−
βλέποντας στην ισομερή πολιτιστική ανάπτυξη όλων των 
συνοικισμών και περιοχών του Δήμου, την ενθάρρυνση 
του πνεύματος πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των νέων 
στην εκπόνηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, 
τη δημιουργία κάθε μορφής δραστηριότητας που στοχεύει 
στην προώθηση των σκοπών του νομικού προσώπου, όπως 
σχολές γονέων, κέντρα επαγγελματικού προσανατολι−
σμού, συμβουλευτικούς σταθμούς,

Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ−

βούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη 
ως εξής:

α. τέσσερις δημοτικούς συμβούλους
β. δέκα δημότες ή κατοίκους, ή πολίτες που έχουν ανά−

λογη επαγγελματική δράση με τον σκοπό του ΝΠΔΔ.
Εκ των ανωτέρω μελών δύο τουλάχιστον ορίζονται 

από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
γ. ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού 

προσώπου.
Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύει.
Περιουσία
Περιουσία του νομικού προσώπου αποτελεί η κινη−

τή και ακίνητη περιουσία των τριών συγχωνευόμενων 
νομικών προσώπων η οποία στο σύνολο της περιέρχε−
ται στο νέο νομικό πρόσωπο που προέρχεται από τη 
συγχώνευση.

Πόροι
Πόροι του ΝΠΔΔ αποτελούν:
α) Η ετήσια τακτική ύψους μέχρι 100.000.000 € επιχο−

ρήγηση του Δήμου ή η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του 
Δήμου, η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον 
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, χο−
ρηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το νομικό πρόσωπο.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

Κάλυψη Δαπάνης
Για το οικονομικό έτος 2011 προκαλείται δαπάνη πο−

σού 15.000.000 €, 4.000.000 € και 17.700.000 € που έχουν 
εγγραφεί στους Κ.Α. (6715.001, 6715.008 και 6715.002) 
Φ10 εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, και για 
τα επόμενα έτη το ύψος της δαπάνης θα καθορίζεται 
κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
θα προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 13:30

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027840212110012*
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