
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 417
16 Μαρτίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης 

του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «RADIUS Ενερ−
γειακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ............................................ 1

Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης 
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥ−
ΡΑ −ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΡΑ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ............................................ 2

Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ −ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OCCIDENTAL Α.Ε.» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 ................... 3

Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομα−
διαίας υποχρεωτικής για νυχτερινή και ημερήσια 
Κυριακών και εξαιρέσιμων, καθώς και για νυκτε−
ρινά εργασίμων ημερών, των εργαζομένων των 
Γυμναστηρίων Εθνικής Σημασίας, που εποπτεύο−
νται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για 
το έτος 2011. ....................................................................................... 4

Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εργαζομέ−
νων των Γυμναστηρίων Εθνικής Σημασίας, που 
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού, για το έτος 2011. .............................................................. 5

Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης» Β) «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί» Υμηττού, Γ) «ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ», 
Δ) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Υμηττού» 
και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» . 6

Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: α) «Πνευματι−
κό Κέντρο Δάφνης» β) «Πνευματικό Κέντρο Υμητ−
τού» γ) «Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη Μιχάλη 
Μουρούτσου», δ) «Οργανισμός Παιδείας Νεολαί−
ας και Αθλητισμού» και ε) «Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Δάφνης» ................................................................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «RADIUS Ενεργειακή Μο−
νοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 9539/ΥΠΕ/4/00715/Ν.3299/04/2−3−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − ορι−
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «RADIUS 
Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», που αναφέρεται στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη Θέση Καλυβάκια, του Δήμου 
Μονεμβασίας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (3.120.000,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτα−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (780.000,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκα−
τό ευρώ (1.715.100,00 €), που αποτελεί ποσοστό 55,00% επί 
του κόστους της αρχικής επένδυσης ύψους 3.102.000,00 € 
και ποσοστό 50% επί του κόστους των δαπανών μελετών 
και αμοιβών συμβούλων ύψους 18.000,00 €.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακο−
σίων ευρώ (624.900,00 €) που αποτελεί ποσοστό 20,10%, 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας και την καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 14−12−2010.
ζ) Την από 27−1−2011 (Πρακτικό 5553) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του
Ν. 3299/04.
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Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (666.600,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΡΑ −ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΦΟΙ 
ΚΑΒΟΥΡΑ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 9537/ΥΠΕ/4/00979/Ν. 3299/04/2−3−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − 
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΚΑΒΟΥΡΑ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΡΑ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 5*, στη θέση 
χωραφά Αγίου Προκοπίου του Δήμου Νάξου και μικρών 
Κυκλάδων, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 
εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτα−
κοσίων πενήντα δύο ευρώ (4.319.752,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εν−
νέα ευρώ (1.080.789,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων 
εννιακοσίων δέκα τριών ευρώ (1.511.913,00 €), που απο−
τελεί ποσοστό 35,00% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι επτά 
χιλιάδων πενήντα ευρώ (1.727.050,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00%, του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση είκοσι μιας (21) θέσεων εργασίας ή 
10,5 ΕΜΕ, έναντι δώδεκα (12) θέσεων εργασίας ή 5 ΕΜΕ 
που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 30−12−2009.
ζ) Την από 12−1−2011 (Πρακτικό 553) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών 
(755.956,50 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(3)
    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ −ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OCCIDENTAL Α.Ε.» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04

  Με την υπ’ αριθμ. 9535/ΥΠΕ/4/00686/Ν.3299/04/2−3−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − ορι−
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OCCIDENTAL Α.Ε.», που 
αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 
στις Δύο Εκκλησιές − Μπαμιαλίκι, του Δήμου Κω, του 
Νομού Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων 
σαράντα πέντε ευρώ (38.346.045,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (15.689.888,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 40,91% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών 
χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ (19.173.022,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών 
χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (3.483.135,00 €)
που αποτελεί ποσοστό 9,09%, του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση 135 ατόμων ή 81,66 ΕΜΕ (128 επο−
χιακοί ή 74,66 ΕΜΕ και 7 μόνιμοι ή 7 ΕΜΕ), έναντι 150 
ατόμων ή 90 ΕΜΕ (140 εποχιακούς ή 80 ΕΜΕ και 10 
μόνιμοι ή 10 ΕΜΕ).

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 20−10−2010.
ζ) Την από 20−1−2011 (Πρακτικό 554) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (10.465.185,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. 6191 (4)
Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι−

αίας υποχρεωτικής για νυχτερινή και ημερήσια Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων, καθώς και για νυκτερινά εργα−
σίμων ημερών, των εργαζομένων των Γυμναστηρίων 
Εθνικής Σημασίας, που εποπτεύονται από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, για το έτος 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6267

ματειών», παρ. 2 και παρ. 2ε, περίπτωση IV΄ «Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/1985).

β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Ν. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσε−
ως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητι−
σμό» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του
Ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του 
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

δ) Του Π.Δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α΄/1998) «Διατήρηση 
εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού».

ε) Του Ν. 3057/2002 άρθρο 75 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/2002).

στ) Του Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α΄/72001) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρο−
νισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 

2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α 72010).

3. Την αριθμ. 2/7093/0022/2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». (Φ.Ε.Κ. 215/
Β΄/2004) .

4. Το Π.Δ. 186/09 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).

5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 63826/01−07−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου 
Νικητιάδη», όπου με το άρθρο 1, παρ. 3 της οποίας 
επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1028/Β/2010).

6. Τις αυξημένες ανάγκες των Γυμναστηρίων Εθνικής 
Σημασίας καθ’ όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και 
τις νυχτερινές ώρες σε νυχτοφύλακες , εργαζόμενους 
κολυμβητηρίων σε 24 ώρη βάση, όπως αυτές διατυπώ−
θηκαν στο από 23/12/2010 έγγραφο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη ποσού 300.000,00 €, η οποία 
θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Εθνικών Γυμνα−
στηρίων ΚΑΕ 2482, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι 
αντίστοιχες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται από 1−1−2011 έως 31−12−2011 εργασία προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για νυ−
χτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων, καθώς 
και για νυκτερινή εργασίμων ημερών, του προσωπικού 
των Γυμναστηρίων Εθνικής Σημασίας, που λειτουργούν 
ως Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
α) Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο−

μαδιαίας υποχρεωτικής για νυχτερινή και ημερήσια ερ−
γασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, καθώς και για νυκτε−
ρινή εργασία ημερών 270 περίπου ώρες και 144 ώρες 
υπερωριακής εργασίας Κυριακών, σύνολο 414 ώρες, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 
για τους 12 μήνες του χρόνου συνολικά κατ’ άτομο για 
252 υπαλλήλους από το σύνολο των περίπου 300 υπαλ−
λήλων, όπως αναλύονται παρακάτω.
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Η δαπάνη για τα Εθνικής Σημασίας Γυμναστήρια δεν 
θα ξεπεράσει το ποσό των 300.000,00 € και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.

Η κατανομή των ωρών ανά συνεργείο υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει με ευθύνη και απόφαση των Επι−
τροπών Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το 
ακριβές αντικείμενο των εργασιών, που θα εκτελούνται, 
καθώς και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
απασχόλησης. Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βε−
βαιώνει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχό−
λησης και την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 6190 (5)
Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εργαζομένων των 

Γυμναστηρίων Εθνικής Σημασίας, που εποπτεύονται από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για το έτος 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών», παρ. 2 και παρ. 2ε, περίπτωση IV «Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ. 137/Α71985).

β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Ν. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσε−
ως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητι−
σμό» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του
Ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του 
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

δ) Του Π.Δ. 53/1998(Φ.Ε.Κ. 53/Α΄/1998) «Διατήρηση επο−
πτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

ε) Του Ν. 3057/2002 άρθρο 75 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/2002).

στ) Του Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α΄/2001) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρο−
νισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 

2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/2010).

3. Την αριθμ. 2/7093/0022/2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». (Φ.Ε.Κ. 215/
Β΄/2004).

4. Το Π.Δ. 186/09 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).

5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ 214/Α/2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 63826/01−07−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου 
Νικητιάδη», όπου με το άρθρο 1, παρ. 3 της οποίας 
επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1028/Β/2010).

7. Την αντιμετώπιση των αναγκών των Εθνικών Γυμνα−
στηρίων που προκύπτουν από τη χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή προπονήσεων και 
αγώνων τοπικών και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη ποσού 430.000,00 €, η οποία 
θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Εθνικών Γυμνα−
στηρίων ΚΑΕ 2482, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι 
αντίστοιχες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται από 1−1−2011 έως 31−12−2011 η πραγματοποί−
ηση υπερωριακής απασχόλησης 20 ωρών μηνιαίως κατ’ 
άτομο για τους κάτωθι υπαλλήλους σε καθένα από τα 
Γυμναστήρια Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικής Σημασίας ως εξής:
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Η δαπάνη για τα Εθνικής Σημασίας Γυμναστήρια δεν 
θα ξεπεράσει το ποσό των 430.000,00 € και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.

Η κατανομή των ωρών ανά συνεργείο υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει με ευθύνη και απόφαση των Επι−
τροπών Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το 
ακριβές αντικείμενο των εργασιών, που θα εκτελούνται, 
καθώς και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
απασχόλησης. Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βε−
βαιώνει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχό−
λησης και την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 43 (6)
    Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) Δημοτικοί Παι−

δικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης» Β) «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί» Υμηττού, Γ) «ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ», Δ) «Οργανι−
σμός Κοινωνικής Πολιτικής Υμηττού» και σύσταση 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

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

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

2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της 
κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/
14−1−2011),

3) Την αριθμ. 5667/2725/2011 απόφαση του Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμό−
τητας της αριθμ. 43/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δάφνης – 
Υμηττού, αποφασίζουμε: 

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης (Απο−

φάσεις Γ.Γ. Περ. Αττικής 21344/2001 ΦΕΚ 399 Β΄ και 
27687/17499/2009 ΦΕΚ 2093 Β΄).

β) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού (Απο−
φάσεις Γ.Γ.Περ. Αττ. 21336/2001 ΦΕΚ 398 Β΄).

γ) ΚΑΠΗ Δήμου Δάφνης (4969/1983 κοινή υπουργική 
απόφαση ΦΕΚ 148 Β΄, απόφαση Ν. Αθηνών 26953/1984 
ΦΕΚ 775 Β΄ και Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Αττ. 6953/2008 ΦΕΚ 
1074 Β΄ και 27692/17504/2009 ΦΕΚ 2160 Β΄).

δ) Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού 
(Απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττ. 51887/2005 ΦΕΚ 1411 Β΄) σε ένα 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ
Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης − Υμηττού
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω 

συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Κοι−
νωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς 
όφελος των δημοτών/σσών και κατοίκων του Δήμου 
Δάφνης – Υμηττού και ειδικότερα: 

α) Η παροχή υπηρεσιών από κατάλληλο προσωπικό σε 
φιλικό και καθαρό περιβάλλον που αναφέρονται στην 
καθημερινή φροντίδα (παραμονή και φύλαξη, ημερήσια 
διατροφή), την ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια 
(πνευματική, ψυχολογική, συναισθηματική), τη σωματική 
και ψυχική υγεία των βρεφών και νηπίων των εργαζό−
μενων ή στερούμενων των απαραίτητων οικονομικών 
ή άλλων δυνατοτήτων γονέων του Δήμου Δάφνης –
Υμηττού. 

β) Η παροχή κοινωνικής μέριμνας, ιατρικής περίθαλ−
ψης και υποστήριξης, σε πολίτες της τρίτης ηλικίας και 
γενικότερα σε άτομα χρήζοντα βοήθειας στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας. 

γ) Η παροχή κοινωνικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών 
από εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση κατάλλη−
λων χώρων για την ημερήσια παραμονή ηλικιωμένων και 
αναξιοπαθούντων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοσυντη−
ρηθούν επ’ ωφελεία των ιδίων και των οικείων τους 

δ) Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η υλο−
ποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικού και προληπτικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των θεσμού της 
οικογένειας που θα απευθύνονται σε παιδιά (σχολικής 
και προσχολικής ηλικίας), εργαζόμενους νέους και νέες, 
αλλά και σε ενήλικες. 

ε) Η στήριξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων και 
εργαζόμενων γονέων με προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης, φροντίδας και ψυχαγωγίας των παιδιών 
σχολικής ηλικίας. 

στ) Η ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δημόσιων φορέων και 
οργανισμών στον τομέα της πρόνοιας. 

ζ) Η καλλιέργεια, ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη 
του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 
τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
καθώς και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15με−
λές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

• Οκτώ (8) αιρετούς, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχι−
στον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.

• Έξι (6) μέλη, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του 
Ν.Π.Δ.Δ. 

• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ακο−
λουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης – 

Υμηττού ανερχόμενη στο ποσό των 3.500.000 €. 
β) Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 

Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Νομικό 
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό 
Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Δάφνης – Υμηττού για 
λογαριασμό του. 

γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων 
πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
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ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
στ) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των 

Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μετα−
βιβάζονται στο νέο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου 
103 Ν. 3852/10). 

5. Το Ν.Π.Δ.Δ αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας τα 
κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοι−
νωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 
και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

α) Βοήθεια στο Σπίτι της κοινωφελούς επιχείρησης 
του Δήμου Δάφνης.

β) Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας της κοινωφελούς 
επιχείρησης του Δήμου Δάφνης.

γ) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων της κοι−
νωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δάφνης.

δ) Βοήθεια στο Σπίτι της κοινωφελούς επιχείρησης 
του Δήμου Υμηττού.

Το Νομικό Πρόσωπο είναι καθολικός διάδοχος των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης 
έργου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την 
κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή 
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών 
Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

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. 

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, εξομοιωμένο 
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. 

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετή−
σια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δάφνης – Υμηττού ποσού 3.500.000 € και με ΚΑ 00−
6715.0010». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δάφνη, 1 Μαρτίου 2011

  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 44 (7)
    Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: α) «Πνευματικό 

Κέντρο Δάφνης» β) «Πνευματικό Κέντρο Υμηττού» γ) 
«Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσου», 
δ) «Οργανισμός Παιδείας Νεολαίας και Αθλητισμού» 
και ε) «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης». 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

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

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

2) Την αριθ. εγκύκλιο 9/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της 
κοινής υπουργικής απόφασης 1.605/οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β΄/
14−1−2011),

3) Την αριθμ. 5668/2726/2011 απόφαση του Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμό−
τητας της αριθμ. 44/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δάφνης – 
Υμηττού, αποφασίζουμε: 

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δάφνης (Π.Δ. 310/7 ΦΕΚ 

119 Α΄ αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Αττικής 6929/2008 ΦΕΚ 1052 
Β΄ και 27690/17502/2009 ΦΕΚ 2093 Β΄).

2. Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσου 
(Αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Αττ. 16700/1996 ΦΕΚ 653 Β΄, 3521/2001 
ΦΕΚ 69 Β΄ και 27694/17506/2009 ΦΕΚ 2093 Β΄).

3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης (Β.Δ/μα 184/1964 
ΦΕΚ 64 Α΄, απόφαση Ν. Αθηνών 8080/1987 ΦΕΚ 209 Β΄,
αποφάσεις Γ.Γ. Περ. Αττ. 71134/2007 ΦΕΚ 339 Β΄ και 
27689/17501/2009 ΦΕΚ 2160 Β΄).

4. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Υμηττού (Απόφαση Γ.Γ. 
Περ. Αττ. 51887/2005 ΦΕΚ 1411 Β΄) και 

5. Οργανισμός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού 
(Απόφαση Γ.Γ. Περ. Αττ. 19381/2007 ΦΕΚ 1592 Β΄) σε ένα 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφ−
νης – Υμηττού»

2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω 
συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η δημιουργία των 
υποδομών και των προϋποθέσεων για την καλλιέργεια, 
ανάπτυξη, προώθηση και ενεργό συμμετοχή των πολι−
τών στους τομείς της τέχνης και των γραμμάτων, της 
παιδείας και του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους 
ώστε ο πολιτισμός με την ευρεία του έννοια να αποτελεί 
βασικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή. 

α) Η συνέχιση λειτουργίας καθώς και η δημιουργία νέων 
εργαστηρίων και δομών όπως μουσικής, εικαστικών τε−
χνών, δημοτικού ωδείου, θεάτρου, κινηματογράφου, βιβλι−
οθήκης, χορωδίας, σχολών χορού, διδασκαλίας μουσικών 
οργάνων και παραδοσιακών χορών, βεστιαρίου κ.ά.. 

β) Η ανάδειξη και αξιοποίηση του Μουσείου Μπου−
ζιάνη. 

γ) Η ανάδειξη και προστασία των μνημείων, των ιστο−
ρικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων της 
περιοχής και των εγκαταστάσεών τους. 

δ) Η πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των κα−
τοίκων του ∆ήμου, με τη οργάνωση υψηλού επιπέδου 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
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ε) Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των 
παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους. 

στ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σωματικών, πνευ−
ματικών και αθλητικών ικανοτήτων των νέων στα πλαί−
σια του φίλαθλου πνεύματος.   

ζ) Η δημιουργία τμημάτων μαζικού αθλητισμού και η 
υποστήριξη του σωματειακού και του σχολικού αθλη−
τισμού καθώς και  του αθλητισμού για ΑΜΕΑ. 

η) Η λειτουργία χώρων κυκλοφοριακής αγωγής. 
θ) Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ−

σεων στα σχολεία. 
ι) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημι−

ουργίας περιβαλλοντικών εθελοντικών ομάδων. 
ια) Η οργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με τους 

σκοπούς του Νομικού Προσώπου. 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15με−

λές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
• Οκτώ (8) αιρετούς, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχι−

στον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου.

• Έξι (6) μέλη, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης – 
Υμηττού».

• Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου 
ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

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

4. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης – 

Υμηττού ανερχόμενη στο ποσό των 2.500.000 €.
β) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−

νομιές και κληροδοσίες.
γ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρερχομένων 

από το Νομικό Πρόσωπο πραγμάτων, υπηρεσιών, εκ−
δηλώσεων κ.λπ.

δ) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό 
ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό 
Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.

ε) Πρόσοδοι από την υπηρεσία του.
στ) Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των 

Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που με−

ταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ. 5 άρθρου 103 
Ν. 3852/10). 

5. Το Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας το 
κοινωνικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Κέντρο Δη−
μιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κοινωφελούς 
επιχείρησης του Δήμου Υμηττού και καθίσταται κα−
θολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
του ανωτέρω προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, 
μίσθωσης έργου, αναθέσεων κλπ που έχουν συναφθεί 
για την κάλυψη των αναγκών του.

6. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή 
και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών 
Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

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. 

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, εξομοιωμένο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα 
μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. 

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετή−
σια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δάφνης – Υμηττού ποσού 2.500.000€ και με ΚΑ 00−
6715.0011

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δάφνη, 1 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ  
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