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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/24605/0023Α
(1)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−
σίου με ημερομηνία διακανονισμού 22.3.2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(ΦΕΚ 16Α/1999)).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).
9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ»
(ΦΕΚ 615 Β/2001).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998).
11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).
13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
14. Την αρ. 2/76679/0023Α/9−11−2010, απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 12/11/2010 και λήξης στις 13/5/2011 (ΦΕΚ
1832/Β/2010).
15. Το αρ. πρωτ. 508/17−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστι−
κής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 22−03−2011, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ISIN
GR0002078419

ΕΚΔΟΣΗ
12/11/2010

ΛΗΞΗ
13/5/2011
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ
1.000.000,00
1.000.000,00

ΚΑΘ. ΤΙΜΗ
99,27%

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
992.700,00
992.700,00

ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ
7.300,00
7.300,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των
εννιακοσίων ενενήντα δυο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 992.700,00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. Π4/ΓΠ 10457
(2)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ, Μ.Κ.Φ της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
81/Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.
2. Την Φ6/1020/24.1.2011 απόφαση έγκρισης του Διοι−
κητή της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για
την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΚΥΚΑ−
ΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, Μ.Κ.Φ αρμοδιότητάς της.
3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της
Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας.
5. Το Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7.9.2010) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
7. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009)
Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
8. Την με αριθ. ΔΥ(3−4) Γ.Π οικ. 139649/9.11.2010 από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765/Β΄/10−11−2010) και ΦΕΚ
1883/Β΄/2−12−2010.
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (23.000,00
€) περίπου, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του φορέα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (άρθρο 10
παρ. 8), Ν. 3527/07 και Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανά κλάδο, ειδικότητα και χρονική διάρκεια στο ΚΕΚΥ−
ΚΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ως ακολούθως:
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
1

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12 μήνες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 6033/2971
Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΚΑΠΗ» Δήμου Ν. Ιωνίας.

(3)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 114/2006)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1 και 5 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/2007).
5. Το αριθ. οικ.4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής
Διακ/σης.
6. Την αριθ. 21913/1983 (ΦΕΚ/Β/245/1983) απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας, περί σύ−
στασης νπδδ στο Δήμο Ν. Ιωνίας με όνομα «ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
(ΚΑΠΗ)».
7. Την 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας
Ιωνίας περί κατάργησης του ΚΑΠΗ, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το ν.π.δ.δ. με όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) Ν. ΙΩΝΙΑΣ».
Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η
τυχόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο
Ν. Ιωνίας.
Το προσωπικό που υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο,
εντάσσεται στον Δήμο.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, οι−
κονομικού έτους 2011 και εφεξής ύψους 805.874,00 €
σε βάρος των Κ.Α. 156011, 156021, 156021,156051, 156052,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
156117, 156232, 156234, 156261, 156661, 157131, 157133, 157134,
156264.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 2472
(4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Περιφέ−
ρεια Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/10
(ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατά−
ξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180/Α) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημό−
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
7. Το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 16225/18−8−08 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 1748/Β/1−9−08),
έπαψε να ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 3833/10.
8. Το αριθ. πρωτ. 311/8−2−2011 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου και την αριθ. πρωτ. 700/7−2−2011
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού.
6. Το γεγονός ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους
300.000 Ευρώ που δημιουργείται από τις διατάξεις της
παρούσας θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που
εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτό στον προϋ−
πολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον ΚΑΕ
0711 – Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων.
7. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποια−
δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για εκτέλεση υπηρε−
σίας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ανώτατο όριο τις εξήντα (60) κατ’ έτος ημέ−
ρες μετακίνησης εκτός έδρας για κάθε έναν από τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου και ανήκουν στους κάτωθι κλάδους:
ΚΑΤΗ−
ΚΛΑΔΟΣ
ΓΟΡΙΑ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
Ε.Θ.
Ε.Θ.
Ε.Θ.
Ε.Θ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Δύναται ο συμψηφισμός των κατά μήνα δικαιούμενων
ημερών των εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων
(έως 20) και μέχρι εξαντλήσεως των δικαιουμένων, των
ανωτέρω κλάδων των υπηρετούντων τόσο στην έδρα
όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 21 Μαρτίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθ. 59/2011
(5)
Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων και Σύσταση
νέας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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− πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 107, 108, 109.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
3. Την αριθ. 11/4569/27−1−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.
και Η.Δ.
4. Την αριθ. 24//9104/24−2−2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣΑ.
και Η.Δ.
5. Την αριθ. 59/25−2−2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου για την συγχώνευση των κοινωφελών
επιχειρήσεων που περιήλθαν στο νέο Δ. Χίου και την
σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυ−
μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου».
6. Την αριθ. 3561/300/22−3−2011 απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρί−
θηκε η αριθ. 59/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Χίου, αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση των κατωτέρω κοινωφελών επι−
χειρήσεων:
Α) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμανής η οποία
έχει συσταθεί με την με αριθμό 6925/10 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, έχει
δημοσιευθεί στο τεύχος Β με αριθμό 1/8−1−2010 Ε.τ.Κ.
Β) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ιωνίας, η
οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 3891/09 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου έχει
δημοσιευθεί στο τεύχος Β με αριθμό 1688/17−8−2009 Ε.τ.Κ.
Γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καμποχώρων, η
οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 693/09 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου έχει
δημοσιευθεί στο τεύχος Β με αριθμό 405/05−3−2009 Ε.τ.Κ.
Δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καρδάμυλων, η οποία
έχει συσταθεί με την με αριθμό 868−107/10 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου έχει δη−
μοσιευθεί στο τεύχος Β με αριθμό 19/15−1−2010 Ε.τ.Κ.
Ε) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, 31063/3901/
2008, η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 31063/3901/
2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Β. Αιγαίου έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Β με αριθμό
1903/17−9−2008 Ε.τ.Κ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου −111− του
Ν. 3852/2010 εντάσσονται στην Ενιαία Κοινωφελή Επι−
χείρηση και οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα της
«Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας υποστήριξης
δραστηριοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, διαχεί−
ρισης Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και υλοποίησης
προγραμμάτων Δ.Ο.Α.Π.Π. και φορέων του Δήμου Ομη−
ρούπολης» με τον διακριτικό τίτλο «ΗΩΣ».
2. Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων, (Ν. 3463/2006), με τα παρακάτω
στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα έχει την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου».
2. ΕΔΡΑ: Η έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Χίου.
3. ΣΚΟΠΟΣ: Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναφέρεται
στην οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την
παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν εμπορικό βιομηχα−
νικό χαρακτήρα, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμο−
διότητες του ΟΤΑ (Άρθρο 75 του ΚΔΚ) στους τομείς
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και
Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα στους σκοπούς της Επιχείρησης θα πε−
ριλαμβάνονται:

− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης
ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρε−
φονηπιακών σταθμών κέντρων και ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων, δομών «Βοήθειας στο Σπίτι» και τη μελέ−
τη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων
(Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής).
− Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας,
δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρη−
σης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής ηλικίας.
− Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσε−
ων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά
με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
− Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς
και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου.
− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
− Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας,
δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρη−
σης, εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
− Η οργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
− Η οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού κινημα−
τογράφου.
− Η συμμετοχή στο έργο της συγκοινωνιακής εξυ−
πηρέτησης των δημοτών, η διενέργεια μεταφοράς για
τη μετακίνηση κατοίκων εντός των ορίων της εδαφι−
κής περιφέρειας του Δήμου καθώς και η μεταφορά για
την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικές
ομάδες του τοπικού πληθυσμού που χρήζουν ανάγκης
μεταφοράς, ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία, μαθητές και γενικά κά−
τοικοι που δεν εξυπηρετούνται από τις γραμμές των
αστικών συγκοινωνιών.
− Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προ−
στασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση περιβαλλο−
ντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εν−
δεκαμελές συμβούλιο που αποτελείται:
α) Από έξι (6)αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Χίου
που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να προέρχονται από την
μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους,
β) Από ένα (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα,
γ) Από τρείς (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Χίου,
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της Επιχείρησης, με τους αναπληρωτές τους,
δ) Από ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής
και ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της επιχείρησης σύμφωνα
με τα στοιχεία του ισολογισμού ανέρχεται στο ποσό
των 175.000,00 ευρώ και ισούται με το κεφάλαιο των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
6. ΠΟΡΟΙ: Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται:
Α) από την χρηματοδότηση του Δήμου Χίου μέσω των
διετών προγραμμάτων δράσης,
Β) από τη χρηματοδότηση των δράσεών της από Εθνι−
κά και Ευρωπαϊκά προγράμματα,
Γ) από το αντίτιμο των υπηρεσιών της,
Δ) από δάνεια,
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Ε) από πιστώσεις ιδιωτών,
Στ) από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές ή κλη−
ροδοτήματα,
Ζ) από πάσης φύσης επιχορηγήσεις,
Η) από προγραμματικές συμβάσεις.
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση της επιχείρησης θα γίνεται
στη βάση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων − εξόδων και
με τον κανονισμό διαχείρισης της επιχείρησης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006.
8. ΛΥΣΗ: Η Επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της
Επιχείρησης και
γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάρι−
ση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επι−
χείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει
περιέρχονται στο Δήμο.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται αο−
ρίστου χρόνου.
10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των
υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε
αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμ−
βουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για
όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον
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προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά
πρόσωπα του Δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το
προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το
ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προ−
σωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται.
Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που με−
ταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές
και ασφαλιστικές συνέπειες.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα
Δήμων και κοινοτήτων και συμπληρωματικά οι διατάξεις
περί του εμπορικού νόμου και του αστικού κώδικα.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 25 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΛΕΙΣΣΑΣ
F
Αριθ. 58/2011
(6)
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
στο Δήμο Χίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
2. Τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Xίου θα λειτουργεί Κοι−
νωφελής Επιχείρηση.
5. Την αριθ. 58/25−2−2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου για την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου που περιήλθαν στο νέο Δ. Χίου, σε
Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο.
6. Την αριθ. 3738/307/16−3−2011 απόφαση του Γ.Γ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε
η αριθ. 58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση σε ένα Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δη−
μοσίου Δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν. 3852/2010, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία:

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ
1) ΚΑΠΗ Δ. Χίου

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
953/τ.Β/22−11−1982
570/τ.Β/20−04−2007 Τροπ.
2400/τ.Β/01−12−2009 Τροπ.

66665/17−09−1982 Υπ. Εσωτ. Υγείας Πρόνοιας
1130/6063−956/23−03−2007 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
5524/12−09−2009 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

2) Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας 219/τ.Β/20−03−1997
Δ. Χίου
570/τ.Β/20−04−2007 Τροπ.

352/21−02−1997 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
1132/6067−958/23−03−2007 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

3) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας 1578/τ.Β/27−10−2003
και Αθλητισμού Δ. Χίου
881/τ. Β/14−06−2004 Τροπ.
1072/τ.Β/11−06−2008 Τροπ.

6907/06−10−2003 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
1859/13−05−2004 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
18812/2233/21−05−2008 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
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4) Φιλαρμονική Δ. Χίου

Το από 15−05−1948 Βασιλικό Διάταγμα
ΦΕΚ 637/τ.Β/27−4−2007

1131/6066−957/30−03−2007

5) Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός
Δ. Χίου

130/τ.Β/07−02−2002
575/τ.Β/20−04−2007 Τροπ.
2388/τ.Β/30−11−2009

5965/01/18−01−2002 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
1134/6070−960/30−03−2007 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
5674//12−11−2009 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Παιδικός Σταθμός Δ. Καμποχώρων 721/τ.Β/23−08−1995

1572/04−08−1995 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

2) ΚΑΠΗ Δ. Καμποχώρων

7618/23−09−1998 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

1167/τ.Β/09−11−1998

3) Οργανισμός Πολιτισμού και Νέας 918/τ.Β/17−10−1997
Γενιάς Δ. Καμποχώρων

7892/30−09−1997 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

4) Αθλητικός Οργανισμός Δ. Κα−
μποχώρων

780/τ.Β/12−09−1995
127/τ.Β/27−02−1997

1367/11−08−1995 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
253/05−02−1997 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

5) Δημοτική Βιβλιοθήκη Βαβίλων
(Δήμου Καμποχώρων)

178/τ.Α/08−08−1979

587/28−06−1979 Προεδρικό Διάταγμα

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΚΑΠΗ Κοινότητας Βολισσού Χίου ΦΕΚ 603/τ.Β/03−09−1984
(ΚΑΠΗ Δ. Αμανής)
2) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμανής

Γ3/2651/20−07−1984 Υπ. Υγείας Πρόνοιας

Ανενεργό

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης 1596/τ.Β/30−11−2001
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
Δ. Ιωνίας

5958/07−11−2001 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

2) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Καλλιμασιάς
(Δ. Ιωνίας)

845/τ.Β/12−08−1998

4033/14−06−1998 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

3) Δημοτικό Γυμναστήριο Δ. Ιωνίας

311/τ.Β/7−5−1996

1472/5−4−1996 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Παιδικός Σταθμός Δ. Καρδαμύλων 320/τ.Β/3−4−1998
2) Δημοτικό Γυμναστήριο Καρδα−
μύλων

1188/10−3−1998 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

Ανενεργό

3) Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας 387/τ.Β/24−3−2000
Δ. Καρδαμύλων
2156/τ.Β/17−10−2008 Τροπ.

8624/99/11−2−2000 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
37503/4673/25−9−2008 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθ− 649/τ.Β/29−05−2001
μός Ομηρούπολης
746/τ.Β/11−5−2007

2128/21−04−2001 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου
1214/6593−1037/4−4−07 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

2) Δημοτικός Οργανισμός Πολιτι−
σμού και Περιβάλλοντος

357/τ.Β/15−4−1998

1241/19−3−1998 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

3) Αθλητικό Κέντρο Λαγκάδας −
Συκιάδας «Γ. Γενηματάς»

Ανενεργό

4) Φιλαρμονική Δ. Βροντάδου

Ανενεργό

5) Δημοτική Βιβλιοθήκη Ομηρού−
πολης

1858/τ.Β/12−12−2003

9045/19−11−2003 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΟΝΟΜΑ
1) Ιωνικό Κολυμβητήριο Δ. Αγίου
Μηνά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ−ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
649/τ.Β/29−5−2001

2538/2−4−2001 Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−
καίου στο Δήμο Χίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ−
γύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας».
3. Έδρα του Νομικού προσώπου ορίζεται ο Δήμος
Χίου.
4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου θα είναι:
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλι−
κίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρε−
φονηπιακών σταθμών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης
ηλικιωμένων, προγραμμάτων σίτισης ηλικιωμένων κλπ
και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή 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 δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών.
Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμ−
μετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα. περι−
στατικά (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.λπ.).
Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτικής
Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμ−
βουλευτικής Αιμοδοσίας.
Η προώθηση και επέμβαση σε θέματα που έχουν άμε−
ση σχέση με την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των
δημοτών.
Η συνεργασία με όλους τους φορείς για την εξασφά−
λιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης
των πολιτών.
Η διευκόλυνση για την κοινωνική ένταξη των αδυ−
νάτων ατόμων ή ομάδων και των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
Η πρόληψη των ασθενειών μέσα από κοινά προγράμ−
ματα με άλλους φορείς.
Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας,
δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρη−
σης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής και τρίτης
ηλικίας.
Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων
για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά
με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς
και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου.
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−
σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστι−
κών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργία πολιτιστι−
κών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων, θεάτρων και σχολών διδασκαλίας
μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ
καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προ−
γραμμάτων.
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Η προστασία μουσείων και ιστορικών χώρων της πε−
ριοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
Η αξιοποίηση κτιρίων που παραχωρούνται από δημό−
σιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε
αυτές.
Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Διεξαγωγή εκδηλώσεων ομάδων σχολείων και εργα−
ζομένων.
Η οργάνωση και λειτουργία φιλαρμονικής.
Η οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.
Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ομιλιών κλπ.
Η συνεργασία με φορείς του Δήμου και της Πολιτείας.
Η εξεύρεση, συλλογή και διαφύλαξη του λαογραφικού
και εκκλησιαστικού υλικού του Δήμου.
Η προστασία του περιβάλλοντος.
Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων,
αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων
άθλησης.
Η καλλιέργεια των ευγενών αθλητικών ιδεωδών και
η συμβολή στην καταπολέμηση της βίας στους αθλη−
τικούς χώρους.
Η ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στο Δήμο
Χίου με την δημιουργία ευκαιριών άθλησης για όλους
τους πολίτες.
Η συμβολή στην αναβάθμιση της γνώσης στον αθλη−
τισμό με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και με
την προοπτική δημιουργίας αθλητικής Ακαδημίας.
Η προώθηση στον Δήμο Χίου έργων υποδομής για την
ανάπτυξη όλων των αθλημάτων.
Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με
τους αντίστοιχους αθλητικούς φορείς και παράγοντες.
Η παροχή ηθικής και τεχνικής βοήθειας σε όλους τους
αθλητικούς φορείς και οικονομικές ενισχύσεις σε εξαι−
ρετικές περιπτώσεις μόνο αθλητών.
Η ανάπτυξη μαθητικού και φοιτητικού αθλητισμού και
γενικά κάθε μορφής άθλησης για τη διατήρηση και προ−
βολή της αθλητικής παράδοσης της Χίου.
Γενικότερα, η προώθηση με κάθε μέσο του αθλητισμού
στη Χίο ώστε το αθλητικό ιδεώδες να προσελκύσει
το έντονο και διαρκές ενδιαφέρον του πληθυσμού και
ιδιαίτερα της νεολαίας και να αποβεί παράγοντας ανά−
πτυξης και ειρηνικής συνύπαρξης.
Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές συμ−
βούλιο που αποτελείται:
α) Από έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Χίου
που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να προέρχονται από την
μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους.
γ) Από τέσσερεις (4) δημότες ή κατοίκους του Δήμου
Χίου, που είναι χρήστες ή έχουν πείρα ή γνώσεις σχετι−
κές με το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου, με τους
αναπληρωτές τους.
δ) Από ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
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6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται διετής και ακολουθεί την θητεία του Προε−
δρείου του Δ.Σ.
7. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι οι:
α) H ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Χίου μέχρι του
ποσού των 1.500.000,00 ευρώ, η οποία ισούται με το
σύνολο των επιχορηγήσεων που ελάμβαναν τα συγχω−
νευόμενα νομικά πρόσωπα.
β) Επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του κράτους
είτε προς το Νομικό Πρόσωπο απευθείας, είτε προς το
Δήμο Χίου για το Νομικό Πρόσωπο ή για τους σκοπούς
που επιδιώκει.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που
παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του καθώς και από την
περιουσία του Δήμου Χίου που τυχόν θα εκχωρηθεί.
στ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
8. Περιουσία: Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι
η σημερινή περιουσία των συγχωνευόμενων Νομικών
Προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε−
ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
Στην περιφέρεια του νέου δήμου μπορούν να λει−
τουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή πα−
ραρτημάτων του νομικού προσώπου για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, συ−
γκροτούνται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του νομικού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές,
στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρό−
σωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και
ο προϊστάμενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από
τον πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου υπάλληλος

της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επι−
τροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία,
διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται
στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετι−
κές προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρε−
χόμενων υπηρεσιών.
9. Λοιπές διατάξεις
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ενιαίο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.
Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικό−
τητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισμό εσωτερι−
κής υπηρεσίας του νομικού προσώπου και καταργούνται
κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γί−
νεται με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμ−
βουλίου του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 25 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΛΕΙΣΣΑΣ
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