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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ.  7110 (1)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού της Γενικής 

Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτι−
σµού & Τουρισµού για τους µήνες Μάιο−Ιούνιο−Ιού−
λιο 2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµί−

σεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.Τ.Α. µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) όπως τροποποιήθηκε 
µε το ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).

2. Την υπ’ αριθµ. 2/16606/0022/24−4−2009 «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ & ΟΤΑ» εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.

3. Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ 
187/Α/11−10−2004).

4. Το Π∆ 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005).

5. Το Π∆ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009).

6. Το Π∆ 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

7. Το Π∆ 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Του−
ρισµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού» (ΦΕΚ 
35/Α/1.3.2010).

8. Την υπ’ αριθµ. 63826/1−7−2010 «Καθορισµός αρµο−
διοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη» (ΦΕΚ 
1028/Β/6.7.2010).

9. Την υπ’ αριθµ. 6134/27−04−2011 απόφαση διορισµού 
της Γενικής Γραµµατέως Τουρισµού του Υπουργείου Πο−
λιτισµού και Τουρισµού (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 115/29−04−2011).

10. Τις αυξηµένες αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατεί−
ας Τουρισµού έτσι όπως προκύπτουν από τις διατάξεις 
του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11−10−04) «Αρµοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» σε συνδυασµό µε το 
Π.∆. 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22−08−2005). Ειδικότερα:

• Η παροχή στήριξης σε θέµατα προσωπικού στις 
λοιπές οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας 
Τουρισµού και στα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα κα−
θώς και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των 
αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού σε θέσεις 
προσωπικού.

• Η υλοποίηση του Π∆Ε του οποίου η Γενική Γραµ−
µατεία Τουρισµού είναι φορέας χρηµατοδότησης και η 
παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται από τους 
εποπτευόµενους φορείς (ΟΤΕΚ, EOT, ETAA.E.).

• Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας (µη αµειβόµενες) 
συνέδρια−συσκέψεις−µετακινήσεις που αφορούν το νέο 
πλαίσιο του Τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Η παροχή οικονοµικών στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σύµ−
φωνα µε το µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ ΕΛ.ΣΤΑΤ και 
ΥΠΠΟΤ.

• Η τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων και η καταχώ−
ριση στη διαδυκτιακή πύλη του Γ.Λ.Κ πίνακα στοιχείων 
εκκρεµών δεσµεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και 
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
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• Η ηλεκτρονική καταχώριση των συµβατικών αρχεί−
ων του Τµήµατος Οργάνωσης Προσωπικού της ∆/νσης 
∆ιοικητικού στο σύστηµα HR µε σκοπό την οµαλή και 
εύρυθµη λειτουργία της ∆/νσης ∆ιοικητικού και την 
ανταπόκριση αυτής στις αρχές της Ηλεκτρονικής ∆ια−
κυβέρνησης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.

• Η ανάγκη συµµετοχής σε οµάδες εργασίας (µη 
αµειβόµενες) προκειµένου να επεξεργαστούν και να 
εναρµονιστούν οι σχετικές αποφάσεις και λοιπά δεδο−
µένα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία οι οποίες 
αφορούν στη διεξαγωγή των παιγνιδιών στα Καζίνο.

• Η διενέργεια ελέγχων και εποπτείας των εννέα 
επιχειρήσεων Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την 
Επικράτεια σε εικοσιτετράωρη βάση.

• Η επεξεργασία συστήµατος κατάταξης των τουρι−
στικών λιµένων σύµφωνα µε σταθερά ποιοτικά κριτήρια 
και τεχνικές προδιαγραφές µε όσα ισχύουν διεθνώς.

• Ο έλεγχος υλοποίησης των έργων (λιµενικών και 
χερσαίων) των τουριστικών λιµένων κάθε είδους σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Συµβάσεων Παραχώρησης 
όσον αφορά τις συµβατικές υποχρεώσεις.

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εβδοµήντα έξι χιλιάδων (176.000,00) ευρώ (ΚΑΕ 0511).

12. Την υπ’ αριθµ. 6678/09−05−2011 απόφαση ανάληψης 
δαπάνης η οποία καταχωρίστηκε µε αύξοντα αριθµό 
35855 (Α∆Α:4ΑΟΕΓ−Ω8) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντο−
λών πληρωµής της οικείας Υ∆Ε, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού & Τουρισµού από 1−5−2011 έως 31−7−2011 ως 
εξής:

Για διακόσιους εβδοµήντα (270) υπαλλήλους της Γε−
νικής Γραµµατείας Τουρισµού και µέχρι σαράντα (40) 
ώρες το µήνα κατά άτοµο.

Η κατανοµή των υπερωριακών ωρών ανά ∆ιεύθυνση 
θα γίνει µε απόφαση της Προϊσταµένης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, η 
δε βεβαίωση της πραγµατοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας θα γίνει µε βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού αφού προηγουµένως βεβαιωθούν 
από τον Προϊστάµενο της κάθετης ∆/νσης της Γενικής 
Γραµµατείας Τουρισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ 

Ö

   Αριθ. 7108 (2)
Υπερωριακή απασχόληση και νυχτερινή απασχόληση 

προς συµπλήρωση του νοµίµου υποχρεωτικού εβδο−
µαδιαίου ωραρίου, της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Κα−
ζίνων για τους µήνες Μάιο−Ιούνιο−Ιούλιο και Αύγου−
στο 2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµί−

σεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. 

και Ο.Τ.Α. µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) όπως τροποποιήθηκε 
µε το ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).

2. Την υπ’ αριθµ. 2/16606/0022/24−4−2009 «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ & ΟΤΑ» εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.

3. Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ 
187/Α/11−10−2004).

4. Το Π∆ 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005).

5. Το Π∆ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009).

6. Το Π∆ 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

7. Το Π∆ 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Του−
ρισµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού» (ΦΕΚ 
35/Α/1.3.2010).

8. Την υπ’ αριθµ. 63826/1−7−2010 «Καθορισµός αρµο−
διοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη» (ΦΕΚ 
1028/Β/6.7.2010).

9. Την υπ’ αριθµ. 6134/27−04−2011 απόφαση διορισµού 
της Γενικής Γραµµατέως Τουρισµού του Υπουργείο Πο−
λιτισµού και Τουρισµού (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 115/29−04−2011).

10. Το γεγονός ότι ανά την Επικράτεια λειτουργούν εν−
νέα επιχειρήσεις Καζίνο, τα οποία λειτουργούν όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας σε εικοσιτετράωρη βάση ώστε 
να παρουσιάζονται ανάγκες υπερωριακής απασχόλησης 
και απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και 
τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
Εποπτείας Καζίνων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού 
που ασκεί τις αρµοδιότητες και συγκροτεί τα Κλιµάκια 
Ελέγχου & Εποπτείας στις εν λόγω επιχειρήσεις.

11. Το υπ’ αριθµ. 3/14−01−2011 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της 
∆/νσης Εποπτείας Καζίνων.

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των εβδο−
µήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ (ΚΑΕ 0512) και 
στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500) 
ευρώ (ΚΑΕ 0511).

13. Την υπ’ αριθµ. 6681/09−05−2011 απόφαση ανάληψης 
δαπάνης η οποία καταχωρίστηκε µε αύξοντα αριθµό 
35858 (Α∆Α:4ΑΘΕΓ−9Λ) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντο−
λών πληρωµής της οικείας Υ∆Ε.

14. Την υπ’ αριθµ. 6678/09−05−2011 απόφαση ανάληψης 
δαπάνης η οποία καταχωρίστηκε µε αύξοντα αριθµό 
35855 (Α∆Α:4ΑΘΕΓ−Ω8) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντο−
λών πληρωµής της οικείας Υ∆Ε, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπερωριακή καθώς και την απασχόλη−
ση προς συµπλήρωση του νοµίµου υποχρεωτικού εβδο−
µαδιαίου ωραρίου υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Εποπτεί−
ας Καζίνων από 1−5−2011 µέχρι 31−8−2011 ως εξής:

Υπερωριακή απασχόληση
α) Για µέχρι τριάντα επτά (37) µονίµους υπαλλήλους 

και
β) Για µέχρι τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2107 ώρες ηµερήσιες
1053 ώρες νυχτερινές απλές
672 ώρες Κυριακές και εξαιρέσιµες
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Απασχόληση προς συµπλήρωση του νοµίµου υποχρε−
ωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου

α) Για µέχρι τριάντα επτά (37) µονίµους υπαλλήλους 
και

β) Για µέχρι τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου
15.802 ώρες απλές νυχτερινές
6.720 ώρες εξαιρέσιµες ηµερήσιες και
3.360 ώρες νυχτερινές Κυριακές και εξαιρέσιµες.
Την αρµοδιότητα της κατανοµής των ωρών υπερωρια−

κής εργασίας έχει ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επο−
πτείας Καζίνων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ 

Ö

   Αριθµ. απόφ. 70 (3)
Συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. α) «Σ.Κ.Ε.Π.Ι.», β) «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» και γ) «Κ.Α.Π.Η.» ∆ήµου 
Χαλανδρίου.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10 και 

του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (∆ιοίκηση Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το άρθρο 20, παρ. 4.6 του Ν. 3731/2008

2) Την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
3) Την υπ’ αριθµ. 7424/4405/2011 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νοµιµότητας της αριθµ 70/2011 απόφασης του ∆.Σ. 
Χαλανδρίου, αποφασίζουµε:

Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα:
ι. «Συµβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής του 

∆ήµου Χαλανδρίου», «Σ.Κ.Ε.Π.Ι.» (ΦΕΚ 1066/14−7−2004 
τεύχος Β΄)

2.«Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου 
Χαλανδρίου», «Κ.Α.Π.Η.» (ΦΕΚ 936/17−11−1982 τεύχος Β΄)

3. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Χαλαν−
δρίου» (ΦΕΚ 515/19−4−2005 τεύχος Β΄). Συστήνουµε νέο 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ−
γύης».

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Νοµικού Προσώπου περιγράφεται κατά 
τοµέα δραστηριοτήτων ως εξής:

Τοµέας Α: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙ−
ΚΗΣ

α) Η πρόληψη ασθενειών, αναγκών καθώς και η πρω−
τοβάθµια Κοινωνική Φροντίδα Υγείας των ∆ηµοτών.

Ειδικότερα ο τοµέας της Συµβουλευτικής και Προ−
ληπτικής Ιατρικής λειτουργεί κυρίως ως διαγνωστική 
µονάδα. Επίσης λειτουργεί συµπληρωµατικά και για 
την πληρέστερη και αµεσότερη περίθαλψη των κατοί−
κων−δηµοτών.

β) Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας 
και ο έγκαιρος εντοπισµός προβληµάτων κοινωνικο−
οικονοµικού αποκλεισµού (Ν. 2646/1998, αριθ. 3 και 4) 
στο πλαίσιο της γενικής φιλοσοφίας που διέπει την 
κοινωνική πολιτική του ∆ήµου «Υγεία για όλους».

γ) Η προαγωγή της ψυχο−κοινωνικής υγείας των κα−
τοίκων µε βασικό στόχο την πρόληψη, ευαισθητοποίηση, 
έγκαιρη παρέµβαση και όσο είναι εφικτό τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση.

Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέ−
ρωσης για προνοµιακά δικαιώµατα, παροχές και υπη−
ρεσίες.

Ο Συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων κοι−
νωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς για 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η φροντίδα µε κάθε πρόσφορο µέσο, για την ένταξη 
στον κοινωνικό ιστό ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Η φροντίδα και προστασία ατόµων και οµάδων µε προ−
γράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης καθώς και η 
δηµιουργία προϋποθέσεων ισότιµης συµµετοχής στην οι−
κονοµική και κοινωνική ζωή και εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
επιπέδου διαβίωσης. Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί 
βασικό στόχο των παραπάνω προγραµµάτων.

δ) Η συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής 
Φροντίδας, µε τις υπηρεσίες Πρόνοιας, το Υπουργείο 
Υγείας, µε Πανεπιστηµιακούς και Επιστηµονικούς φο−
ρείς.

Η διοργάνωση και συµµετοχή σε προγράµµατα 
σχετικά µε: 1) Οικογένεια, παιδί, νεότητα, 2) Ηλικι−
ωµένοι, 3) άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 4) ευπαθείς 
πληθυσµιακές οµάδες.

Η ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας, στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Χαλανδρίου, για θέµατα προστασίας και 
προαγωγής της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβί−
ωσης και για την αποφυγή και αντιµετώπιση νόσων.

Η συµµετοχή, εφόσον κρίνεται αναγκαία, σε προγράµ−
µατα σχετικά µε τα ζητήµατα της πρωτοβάθµιας Κοι−
νωνικής Φροντίδας Υγείας.

Τοµέας Β: ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
α) Η εφαρµογή προγραµµάτων εξω−ιδρυµατικής προ−

στασίας υπερηλίκων, η παροχή ιατροκοινωνικής προ−
στασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Χαλανδρίου, ώστε αυτά να παραµένουν αυτόνοµα, ισό−
τιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.

Η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους ηλικιωµένους.

β) Η παροχή κοινωνικής εργασίας, φυσικοθεραπείας 
και εργοθεραπείας.

γ) Η παροχή βοήθειας για τα άτοµα που ζουν µόνα 
τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέ−
τησης µέσα και έξω από το σπίτι. Φροντίδα και οδηγίες 
για παροχή υπηρεσιών υγείας.

δ) Οργανωµένη ψυχαγωγία (εκδροµές µε πούλµαν 
κ.λπ.), εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο, που 
προσφέρει ροφήµατα, αναψυκτικά κ.λπ. και επιµόρφωση 
(διαλέξεις, µελέτη θεµάτων, εργασία µε οµάδες κ.λπ.).

Τοµέας Γ: ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
α) Η καθηµερινή αγωγή και εκπαίδευση βρεφικής 

και προσχολικής ηλικίας και η ασφαλής διαµονή των 
παιδιών. Η καθηµερινή φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών, 
εργαζόµενων γονέων.
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β) Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική 
και ψυχο−σωµατική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και 
η προετοιµασία τους για τη µετάβαση τους από την 
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που 
τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, µορφωτικό και 
οικονοµικό επίπεδο των γονέων τους.

δ) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να 
τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης παι−
δαγωγικής και ψυχολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Το Ν.Π.∆.∆. θα διοικείται από 15µελές ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο, αποτελούµενο από:

α. Έντεκα (11) αιρετά µέλη, εκ των οποίων δύο (2) του−
λάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να ορίσει ως εκπροσώπους της δηµότες 
ή κατοίκους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Ν.Π.∆.∆. 
και

γ. Τρεις (3) δηµότες που είναι χρήστες των υπηρεσι−
ών του Ν.Π.∆.∆., ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική 
ή κοινωνική δράση, ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε το 
σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

Μετά τον ορισµό των µελών το διοικητικό συµβούλιο 
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση 
που µέλος έχει ορισθεί, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο 
∆ήµαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. ορίζεται µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα−
θηκόντων τους.

Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.

Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε ∆ηµόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο.

Λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 Ν 3463/2006 Κ∆Κ όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Στο νέο Νοµικό πρόσωπο θα µεταβιβασθεί η περιουσία 
που κατέχουν σήµερα τα Νοµικά Πρόσωπα που συγχω−
νεύονται. Και πιο συγκεκριµένα στην κυριότητα του νέου 
Ν.Π.∆.∆. µεταβιβάζονται όλα τα κινητά και ακίνητα που 
χρησιµοποιούνταν από τα συγχωνευόµενα Ν.Π.∆.∆. για 
την εκπλήρωση του σκοπού τους. Καθώς και κάθε άλλο 
εµπράγµατο δικαίωµα επ’ αυτών, χωρίς αντάλλαγµα 
µε την επιφύλαξη των περί κληρονοµιών κληροδοσιών 
και δωρεών διατάξεων. Σε περίπτωση κατάργησης του 
Ν.Π.∆.∆. για τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία εφαρµό−
ζονται αναλόγως οι διατάξεις του ∆ΚΚ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Χαλανδρίου 
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτι−
κού Συµβουλίου κάθε έτος και θα προβλέπεται στον 
προϋπολογισµό.

2. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονοµιές και κληροδοσίες.

3. Κάθε είδους εισπράξεις από δραστηριότητες του.
4. Πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το 

Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό, Νοµική 
ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νοµικό 
Πρόσωπο, είτε προς το ∆ήµο Χαλανδρίου για λογα−
ριασµό του.

6. Πρόσοδοι από τη συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα χρηµατοδότησης.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι 
καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των 
Νοµικών Προσώπων που συγχωνεύονται καθίστανται αυτο−
δικαίως προσωπικό και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο 
νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση 
µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.

Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου των συγχωνευόµε−
νων Νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου συνεχίζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Νέο Νοµικό Πρόσωπο 
µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεων τους σύµφω−
να µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 & 8 του άρθρου 
103 του Ν. 3852/2010 και εφόσον συντρέχει περίπτωση.

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

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τις διατάξεις της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη 

ύψους 1.841.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.19 του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλάνδρι, 1 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Ö

Αριθµ. 2740 (4)
Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία 

«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑ−
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡ−
ΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».

    Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

  Έχουσα υπ’ όψη:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 2 και 59 

παράγρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος».
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2. Τας υποχρεώσεις της Ποιµαινούσης Εκκλησίας τας 
απορρεούσας εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών 
Κανόνων και των Νόµων του Κράτους προς το Χριστε−
πώνυµον της Εκκλησίας πλήρωµα.

3. Τας υφισταµένας Κοινωνικάς και πνευµατικάς ανά−
γκας της Ενορίας Μεταµορφώσεως Σωτήρος Βριλησσί−
ων, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ιδία την µέριµναν 
αυτής υπέρ των Βρεφών και των Νηπίων.

4. Την υπ’ αριθµ. 3/17.3.2011 Πράξιν του Εκκλησιαστι−
κού Συµβουλίου Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως Σωτήρος, 
Βριλησσίων εγκριθείσαν υπό του Μητροπολιτικού Συµ−
βουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών διά της υπ’ 
αριθµ. Α5/ 14.4.2011 αποφάσεως αυτού.

5. Την από 2.5.2011 απόφασιν και την υπ’ αριθµ. 1523/ 
2.5.2011 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύµου.

6. Την από 5.5.2011 Γνωµοδότησιν του Ειδικού Νοµικού 
Συµβούλου της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλά−
δος.

7. Την από 12.5.2011 απόφασιν Αυτής, αποφασίζει:
Συνιστά εις τον Ιερόν Ναόν Μεταµορφώσεως Σωτή−

ρος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εκκλησιαστικόν 
Ίδρυµα υπό την επωνυµίαν «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙ−
ΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίον 
θα λειτουργεί ως εξηρτηµένη Υπηρεσία του Νοµικού 
Προσώπου του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως Σωτήρος 
και θα εδρεύει εις τον ∆ήµον Βριλησσίων. Η οργάνω−
σις, διοίκησις, διαχείρισις και λειτουργία του Ιδρύµατος 
τούτου θα διέπεται από τας διατάξεις του εποµένου 
Κανονισµού:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περί Συστάσεως και Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύ−
µατος µε την επωνυµία: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Άρθρο 1
Σύσταση

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην ενορία του 
Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων συ−
στήνεται Εκκλησιαστικό ίδρυµα, κατ’ εφαρµογή των δι−
ατάξεων των άρθρων 29 παρ. 2, 59 παρ. 2 του Καταστα−
τικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν.590/1977), 
µε την επωνυµία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο θα αποτελεί 
αυτοτελή Υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου του Ιερού 
Ναού Μεταµορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων ιδίας δια−
χείρισης και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα διέπεται 
δε από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 2
Σκοπός του Ιδρύµατος

Σκοπός τους ιδρύµατος είναι η εξυπηρέτηση, φύλαξη, 
προστασία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, διαπαιδαγώ−
γηση, δηµιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και εν γένει 
φροντίδα βρεφών και νηπίων (από 6 µηνών µέχρι 5 ετών) 
εργαζοµένων συζύγων που, κατά προτίµηση, κατοικούν 
ή διαµένουν στην περιφέρεια της ενορίας Μεταµορφώ−
σεως Σωτήρος Βριλησσίων και σε περιφέρειες άλλων 
ενοριών, κατόπιν εξασφάλισης άδειας για τη λειτουρ−

γία του ως άνω Βρεφονηπιακού Σταθµού, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
(ιδίως αρθρ. 12 παρ γ Ν. 2082/1992). Σκοπός επίσης του 
Ιδρύµατος είναι η οργάνωση διαλέξεων, εορτών και άλ−
λων παρεµφερών εκδηλώσεων για την προστασία της 
µητέρας και του παιδιού γενικώς. 

Άρθρο 3
Οργάνωση−∆ιοίκηση

1. Το ίδρυµα τελεί υπό την πνευµατική και διοικητική 
εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικεί−
ται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) που 
απαρτίζεται από:

α) Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, ως Πρόεδρο, όπως ορίζεται από τον άρθρο 
59 παρ.2 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της 
Ελλάδος αναπληρούµενου σε περίπτωση κωλύµατος 
ή απουσίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εκκλησι−
αστικού Συµβουλίου του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως 
Σωτήρος Βριλησσίων καί

β) τα υπόλοιπα 4 µέλη του εκάστοτε Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής, 
δύναται να ανανεωθεί και το αξίωµά τους είναι τιµητικό 
και άµισθο. 

2. Το ∆.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίασή του επιλέγει 
µεταξύ των µελών του τον Γραµµατέα και τον Ταµία.

3. Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε µήνα και εκτάκτως 
όταν κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί 
εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του ∆.Σ. 

4. Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα 
οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις, καθώς και η 
γνώµη των µειοψηφησάντων µελών. Τα πρακτικά ανα−
γιγνώσκονται κατά την εποµένη Συνεδρία του ∆.Σ. και 
υπογράφονται απ’ όλα τα µέλη.

Άρθρο 4
Καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Το ∆.Σ. διοικεί το Ίδρυµα και φροντίζει για την εκ−
πλήρωση των σκοπών του. ∆ιαχειρίζεται τις υποθέσεις 
αυτού, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολο−
γισµό εισόδων και εξόδων, τους οποίους υποβάλλει για 
έγκριση στο Μητροπολιτικό Συµβούλιο και αποφασίζει 
για κάθε δαπάνη του Βρεφονηπιακού Σταθµού.

2. Προσλαµβάνει µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου και 
απολύει το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθµού, 
αποφασίζει δε την καταβολή εφάπαξ αµοιβής για την 
παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυµα.

3. Προσλαµβάνει Συµβούλους επί παιδαγωγικών, ια−
τρικών, νοµικών, οικονοµικών και άλλων θεµάτων και 
αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από 
τον παρόντα κανονισµό, πάντοτε δε µε την έγκριση των 
Πράξεών του από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο.

4. Μεριµνά για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων και 
την επαύξηση αυτών, καθώς και για την εύρυθµη, οµα−
λή, απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του 
Ιδρύµατος.

5. Συντάσει τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας 
του Βρεφονηπιακού Σταθµού, που εγκρίνεται απο το 
Μητροπολιτικό Συµβούλιο.

Άρθρο 5
Καθήκοντα του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον 
κάθε ∆ικαστικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής και σε 
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όλες τις σχέσεις του µε άλλα ιδρύµατα, οργανισµούς, 
νοµικά και φυσικά πρόσωπα. ∆ύναται δε να εκχωρεί το 
δικαίωµα αυτό κατά περίπτωση σε άλλο µέλος του ∆.Σ., 
κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., γεγονός που αυτοδικαίως 
θα συµβαίνει και στις περιπτώσεις που αναπληρώνεται 
στα καθήκοντά του από τον νόµιµο αναπληρωτή του.

2. Προσκαλεί το ∆.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνε−
δριάσεις.

3. Λαµβάνει γνώση της αλληλογραφίας και υπογράφει 
τη σχετική αλληλογραφία.

4. Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων του πα−
ρόντος κανονισµού και των αποφάσεων του ∆.Σ.

Άρθρο 6 
Καθήκοντα του Γραµµατέα

1. Ο Γραµµατέας του ∆.Σ. τηρεί το βιβλίο Πρωτο−
κόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων του 
Ίδρύµατος. 

2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 
και φυλάσσει το βιβλίο των πρακτικών.

3. Τηρεί το βιβλίο Μητρώου των Νηπίων του Βρε−
φονηπιακού Σταθµού, φυλάσσει τη σφραγίδα και το 
αρχείο αυτού. 

Άρθρο 7
Καθήκοντα του Ταµία

1. Ο ταµίας εισπράττει τα έσοδα του Ιδρύµατος και 
εκδίδει Γραµµάτιο εισπράξεως υπογραφόµενο από τον 
Πρόεδρο και τον Ταµία.

2. Για κάθε εισφορά σε είδος εκδίδεται απόδειξη πα−
ραλαβής και γίνεται καταχώρηση στα οικεία βιβλία του 
Ιδρύµατος. 

3. Ενεργεί τις πληρωµές, αφού εκδοθεί το χρηµατι−
κό ένταλµα πληρωµής, το οποίο υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τον Ταµία.

4. Τηρεί το βιβλίο του Ταµείου, στο οποίο καταχωρί−
ζονται τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία πραγµατοποι−
ούνται κατά την χρονική διάρκεια έκαστης οικονοµικής 
χρήσεως.

5. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Βρεφονηπιακού 
Σταθµού, τα οποία φυλάσσει καθώς και τα παραστατικά 
στοιχεία των εισπράξεων και των πληρωµών.

6. Συντάσσει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό 
τους οποίους υποβάλλει εγκαίρως προς ψήφιση στο ∆.Σ. 
και στη συνέχεια στο οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο 
για έγκριση.

7. Τα διπλότυπα Γραµµατίων Εισπράξεων και Πλη−
ρωµών φέρουν τη θεώρηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.

Άρθρο 8
Προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθµού

1. Το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθµού δια−
κρίνεται σε τακτικό (αµειβόµενο) και εθελοντικό (µη 
αµειβόµενο). Ο αριθµός των οργανικών θέσεων του τα−
κτικού προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες λειτουργίας 
του Βρεφονηπιακού σταθµού.

2. Για την εύρυθµη, οµαλή και αποτελεσµατική λει−
τουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού προσλαµβάνεται 
∆ιευθυντής ή ∆ιευθύντρια που να διαθέτει τ’ απαραί−
τητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η οποία έχει 
την ευθύνη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθµού, 
µεριµνά για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών, για την 
διαπαιδαγώγησή τους, την ψυχαγωγία τους, την καλή 

διατροφή. Μεριµνά για την καθαριότητα του Βρεφο−
νηπιακού Σταθµού, παρέχει συµβουλευτική ενηµέρωση 
και υποστήριξη στους γονείς των παιδιών. Την ∆ιευ−
θύντρια όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει µια 
από τις νηπιαγωγούς ή βρεφοκόµους που ορίζεται από 
το ίδρυµα ή το ∆.Σ.

3. Η ∆ιεύθυνση του Βρεφονηπιακού Σταθµού τηρεί το 
βιβλίο συµβάντων, τις ατοµικές κάρτες υγείας των παι−
διών, το βιβλίο παρουσίας αυτών, το βιβλίο παρουσίας 
του προσωπικού του σταθµού και το Μητρώο παιδιών.

4. Προσλαµβάνονται για τις ανάγκες του Βρεφονηπι−
ακού Σταθµού ένας παιδίατρος, µια δασκάλα µουσικής 
και γυµνάστρια.

5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Ιδρύµατος καθο−
ρίζονται ελεύθερα µε συµφωνία µεταξύ εργαζοµένων 
και εργοδότη, δεν µπορούν όµως να είναι κατώτερες 
του ελαχίστου ηµεροµισθίου που προβλέπεται από τις 
ισχύουσες κάθε φορά συλλογικές συµβάσεις του Υπουρ−
γείου Εργασίας. 

6. Λαµβανοµένου υπόψη του Εκκλησιαστικού χαρακτή−
ρα του Ιδρύµατος ελέγχεται η λειτουργία της συµπερι−
φοράς του προσωπικού του Ιδρύµατος, η οποία πρέπει 
να είναι κόσµια, ευπρεπής και µε ιδιαίτερα περισσεύ−
µατα αγάπης, επιείκειας και υποµονής. 

Άρθρο 9
Λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού

1. Η λειτουργία του Σταθµού αρχίζει την 1η Σεπτεµ−
βρίου και λήγει την 31η Ιουλίου, του επόµενου ηµερο−
λογιακού έτους, επί 5 ηµέρες, δηλαδή από ∆ευτέρα ως 
Παρασκευή.

2. Ο Σταθµός δεν λειτουργεί από την 24η ∆εκεµβρίου 
µέχρι και την 6η Ιανουαρίου καθώς και από τη Μ. Πέµπτη 
µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

3. Ο Σταθµός διακόπτει επίσης την λειτουργία του 
κατά τις επίσηµες αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.

4. Η λειτουργία του Σταθµού αρχίζει από τις 8:00 π.µ. 
και λήγει στις 16:00 µ.µ. ώρα. 

Άρθρο 10 
Εγγραφή παιδιών

1. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Βρεφονηπιακό Σταθµό 
έχουν κυρίως τα παιδιά της Ενορίας του Ιερού Ναού 
Μεταµορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων και εφ’ όσον 
υπάρχουν κενές θέσεις γίνονται δεκτά και παιδιά άλ−
λων ενοριών.

2. Στο σταθµό εγγράφονται παιδιά από 18 µηνών – 5 
ετών και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση των γονέων ή του κηδεµόνα του παιδιού.
• Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.
• Ιατρική βεβαίωση για τη σωµατική και την πνευµα−

τική υγεία του.
• Για την εγγραφή των παιδιών αλλοδαπών γονέων 

στο Βρεφονηπιακό Σταθµό απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η άδεια νόµιµης παραµονής στην χώρα µας.

Άρθρο 11
∆ιακοπή φιλοξενίας παιδιών

Η διακοπή φιλοξενίας παιδιών πραγµατοποιείται:
1. Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς και οι 

κηδεµόνες των παιδιών.
2. Όταν παρουσιασθούν σοβαρά προβλήµατα στην 

υγεία ή τη συµπεριφορά των παιδιών και δεν µπορούν 
ν’ αντιµετωπιστούν από το Βρεφονηπιακό Σταθµό.
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3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες 
ειδοποιήσεις του ∆.Σ. προς τους γονείς, αυτοί δεν 
συµµορφώνονται προς το πρόγραµµα λειτουργίας του 
Σταθµού.

4. Όταν απουσιάζουν συνεχώς πέραν του ενός (1) µη−
νός αδικαιολόγητα τα παιδιά από τον Σταθµό.

5. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς πέραν 
των τεσσάρων (4 ) µηνών η οικονοµική τους συµµετοχή 
χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

Άρθρο 12
Περιουσία – Πόροι

Πόροι του Ιδρύµατος είναι:
1. Η ετήσια επιχορήγηση του Ι. Ναού.
2. Τα έσοδα από την πραγµατοποίηση διαφόρων εκ−

δηλώσεων.
3. Οι δωρεές ή οι κληρονοµίες υπέρ του Ιδρύµατος.
4. Η µηνιαία οικονοµική συµµετοχή των παιδιών που 

φιλοξενούνται στον Βρεφονηπιακού Σταθµό.
5. Οι επιχορηγήσεις από την Περιφερειακή ή την Τοπι−

κή Αυτοδιοίκηση, Οργανισµός και άλλα νοµικά πρόσωπα 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου.

6. Οι τόκοι εκ των καταθέσεων του Ιδρύµατος.
7. Όλα τα ανωτέρω έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικό 

λογαριασµό στο όνοµα του Βρεφονηπιακού Σταθµού.
8. Ο Πρόεδρος υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για 

ανάληψη χρηµάτων, τις εκδιδόµενες τραπεζικές επι−
ταγές κ.τ.λ.

Άρθρο 13
Τηρούµενα βιβλία

α) Το Ίδρυµα έχει αυτοτελή διαχείριση, τηρεί δε τα 
εξής βιβλία θεωρηµένα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών.

1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχοµέ−
νων εγγράφων

2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆.Σ.
3. Βιβλίο Ταµείου, διπλότυπα Γραµµάτια Εισπράξεων 

και διπλότυπα Γραµµάτια Πληρωµών, τα οποία είναι 
εκτελεστέα, εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του Προ−
έδρου και του Ταµία του ∆.Σ. και είναι θεωρηµένα από 
την Ι.Α.Α.

4. Βιβλίο κτηµατολογίου για τυχόν ακίνητα περιουσι−
ακά στοιχεία του Ιδρύµατος καί βιβλίο κινητών πραγ−
µάτων.

5. Βιβλίο Συµβάντων
6. Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού
7. Μητρώο παιδιών
8. Βιβλίο εκδροµών, επισκέψεων, οµιλιών και διαλέ−

ξεων
β) Το ίδρυµα τηρεί και άλλα βιβλία τα οποία κρίνονται 

από το ∆.Σ. απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Άρθρο 14 
∆ωρητές−ευεργέτες

Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να ανακηρύξει ∆ωρη−
τές και Ευεργέτες είτε εν ζωή είτε µετά θάνατον.

Άρθρο 15
Ειδικές διατάξεις−Κατάργηση του Ιδρύµατος

Το Ίδρυµα καταργείται µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς 
Συνόδου κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του ∆.Σ. αυ−
τού, η οποία εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο, 
όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις 
και την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του 
ή καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτω−
ση κατάργησης του Ιδρύµατος κάθε κινητό ή ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο αυτού ανήκει στο Νοµικό Πρόσωπο 
του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως Βριλησσίων. 

Άρθρο 16
Τροποποίηση του Κανονισµού

Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί από 
την Ιερά Σύνοδο µε αιτιολογηµένη πρόταση του ∆.Σ. 
που εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο. Η 
τροποποίηση αυτή υπόκειται στις ίδιες διατυπώσεις 
δηµοσίευσης όπως και ο παρών Κανονισµός.

Άρθρο 17
Ισχύς του Κανονισµού

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει υπό την 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Κανονισµός αυτός δηµοσιεύεται και στο Επίσηµο 
∆ελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία».

Άρθρο 18
Κάλυψη δαπάνης

«Η σύστασις Ιδρύµατος διά του παρόντος Κανονισµού, 
του µέλλοντος να λειτουργήση Βρεφονηπιακού Σταθµού, 
ουδεµίαν δαπάνην προκαλεί εις βάρος του προϋπολογι−
σµού της Ενορίας Μεταµορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πλην της ετήσιας επιχο−
ρηγήσεως κατ’ άρθρον 12, η οποία εξαρτάται από την 
έκδοση επόµενων αποφάσεων εγγραφής πιστώσεων εις 
τον προϋπολογισµό της Ενορίας, η δέ δαπάνη µισθοδο−
σίας του µελλοντικού εµµίσθου προσωπικού θα προέλθη 
και θα προσδιορισθή υπό των κανονιστικών πράξεων της 
διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου προσωπικού».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήναι, 12 Μαΐου 2011

Ο Προεδρεύων της Ιεράς Συνόδου
† Ο Σάµου και Ικαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009011905110008*

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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

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

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

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

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

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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


