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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 49540 (1)

Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών
παιδικής προστασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ 97 Α).
β) Του Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι−

καιοσύνης (ΦΕΚ 29 Α).
γ) Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−

ας− Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α).
δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).

2. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 154 Α).

3. Το άρθρο 12 του ν.3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινι−
κής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη 
και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκλημα−
τικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α).

4. Το άρθρο 13 του ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 236 Α).

5. Το άρθρο 6 του ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α).

6. Το άρθρου 38 του ν.3370/2005 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α).

7. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνι−
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 
18 Α).

8. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 55/2008 «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Ι.Κ.Π.Α.)» (ΦΕΚ 86 Α).

9. Την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.3868/2010 
«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοι−
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πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129 Α).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας για 
την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ανηλίκων στο 
πλαίσιο της γραμμής έκτακτης ανάγκης του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προ−
στασίας ορίζονται ως εξής:

α. Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη σε ανηλίκους και τους γονείς τους που αντιμε−
τωπίζουν προβλήματα ή χρήζουν βοήθειας.

β. Παρέχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε 
ανηλίκους για θέματα που τους απασχολούν και τους 
γονείς τους για θέματα ανατροφής και παιδικής προ−
στασίας και τους διασυνδέει ή παραπέμπει στις αρμό−
διες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 
για την περαιτέρω εξυπηρέτηση τους

γ. Υποδέχεται αιτήματα και αναφορές για κοινωνική 
φροντίδα και κοινωνική προστασία ανηλίκων που βρί−
σκονται σε κίνδυνο (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, 
εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης, είναι ασυ−
νόδευτοι αιτούντες άσυλο), αντιμετωπίζουν καταστά−
σεις κρίσης ή εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

δ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες 
υπηρεσίες για την άμεση κοινωνική προστασία των ανηλί−
κων σε κίνδυνο και των ανήλικων παραβατών, καθώς και 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που βιώνουν.

ε. Κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας επείγου−
σας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων 
Υπηρεσιών για την παροχή κοινωνικής βοήθειας στους 
ανηλίκους.

στ. Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς με αρμο−
διότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
κοινωνικής προστασίας σε ανηλίκους σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και παραγγέλλει την διενέργεια κοι−
νωνικών ερευνών προς διερεύνηση των συνθηκών δια−
βίωσης και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν 
τους ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήματα, 
αναφορές και αντίστοιχες εισαγγελικές εντολές.

ζ. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση επει−
γόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασί−
ας ανηλίκων και στήριξης των οικογενειών τους.

2. Συστήνεται Δίκτυο με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΗΣ» που 
οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την 
Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότη−
τας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.). Στο Δίκτυο εντάσ−
σονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρε−
σίες αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχουν κοινωνική 
μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους 
ανηλίκους σε κίνδυνο και τους ανήλικους παραβάτες. 
Στο ίδιο Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν και ιδιωτικοί ή 
άλλοι φορείς του δημοσίου και των Περιφερειακών και 
τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Το Δίκτυο δύναται 
να αναπτύσσει συνεργασία με άλλα διεθνή ή εθνικά 
δίκτυα και φορείς που οι αρμοδιότητες τους εναρμο−
νίζονται και οι δραστηριότητες τους εξυπηρετούν τους 
σκοπούς και τους στόχους του Δικτύου «ΟΡΕΣΤΗΣ».

Η συμμετοχή των φορέων στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» 
συνεπάγεται συμμετοχή: (α) στο σχεδιασμό κοινών 
προτάσεων για την προώθηση ευρωπαϊκών ή εθνικών 
προγραμμάτων από το Δίκτυο, (β) στο σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης του 
κοινού, (γ) στο σχεδιασμό και την οργάνωση σεμιναρίων 
εκπαίδευσης του προσωπικού του, (δ) στην επεξεργασία 
των στατιστικών στοιχείων που θα διαθέτει το Δίκτυο, 
(ε) στην υλοποίηση ερευνών και μελετών που θα πραγ−
ματοποιεί το Δίκτυο και στην αξιοποίηση των αποτε−
λεσμάτων τους και (στ) σε κάθε άλλη δραστηριότητα 
που θα αναπτύσσει το Δίκτυο.

Η συμμετοχή των φορέων στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» 
συνεπάγεται την υποχρέωση τους να καταχωρούν σε 
αυτό τα εκάστοτε προβλεπόμενα στοιχεία σχετικά 
με τις δραστηριότητες τους και να ενημερώνουν το 
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. για κάθε μεταβολή.

3. Το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστα−
σίας στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται ειδικά μητρώα, 
στα οποία καταχωρούνται στοιχεία των ανηλίκων σύμ−
φωνα με διάφορα χαρακτηριστικά τους που σχετίζονται 
με τα αιτήματα για κοινωνική φροντίδα, προστασία ή 
αρωγή, τις αναφορές και τις εισαγγελικές εντολές που 
αφορούν ανηλίκους, τα πορίσματα διερεύνησης συμ−
βάντων έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο ή διάπραξης πα−
ράνομων πράξεων (κακοποίηση, παραμέληση, εμπορία, 
εκμετάλλευση, κ.ά.), των προστατευομένων ανηλίκων 
από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, προστασίας 
και αλληλεγγύης (ιδρυματική φροντίδα, αναδοχή, κ.ά.) 
και των επωφελούμενων ανηλίκων από τις παροχές 
πρόνοιας και να παρακολουθεί τις μεταβολές που τα 
αφορούν έως την ενηλικίωση τους ή τη διακοπή του 
καθεστώτος παροχής υπηρεσιών ή παροχών. Όλοι οι 
φορείς που χορηγούν παροχές πρόνοιας και παρέχουν 
υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, φροντίδας, αλληλεγγύ−
ης και προστασίας υποχρεούνται να συνδέονται με το 
παραπάνω σύστημα.

4. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. στο πλαίσιο λειτουργίας του Δι−
κτίου «Ορέστης» αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους 
Δήμους, να συγκροτηθούν σε κάθε Δήμο Ομάδες Προ−
στασίας Ανηλίκων, αποτελούμενες από κοινωνικούς 
λειτουργούς.

Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων κάθε Δήμου είναι αρ−
μόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών 
για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν (α) δέχεται 
σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής 
προστασίας, (β) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυ−
μη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή (γ) 
λαμβάνει εισαγγελική εντολή για την διεξαγωγή σχε−
τικής έρευνας.

Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. αναλαμβάνει επίσης, σε συνεργασία 
με τους Δήμους, να οργανωθούν και να λειτουργήσουν 
συμβουλευτικοί σταθμοί που ιδρύονται σε κάθε δήμο 
− πρωτεύουσα νομού, με στόχο την υποστήριξη των 
ανηλίκων και των οικογενειών τους. Στις λειτουργίες 
του συμβουλευτικού σταθμού ανήκουν: (α) η παροχή 
συμβουλευτικής φροντίδας στους ανηλίκους και τις 
οικογένειες τους, (β) η πραγματοποίηση δράσεων ευ−
αισθητοποίησης και κινητοποίησης της κοινωνίας των 
πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
κακοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων,
(γ) η τήρηση των μητρώων ανηλίκων που εξυπηρετού−
νται από τον συμβουλευτικό σταθμό.
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5. Συγκροτείται πενταμελής Εθνική Συντονιστική 
Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελείται 
από δύο μέλη, οριζόμενα από τον Υπουργό Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά 
από πρόταση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβου−
λίου για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και 
της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) 
και δύο μέλη, οριζόμενα από τον Υπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). 
Στην Ομάδα μετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του 
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α., ως πρόεδρος.

Έργο της είναι: (α) να εποπτεύει την καλή λειτουρ−
γία της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας καθώς 
και τη συνεργασία των υπαλλήλων που υποστηρίζουν 
τη λειτουργία της με τα μέλη των Δημοτικών Ομάδων 
Προστασίας Ανηλίκων, (β) να οργανώνει προγράμμα−
τα διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών των Ομάδων 
Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων, (γ) να προσδιορίσει 
τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να διέπουν τη λει−
τουργία όλων των δομών φιλοξενίας ανηλίκων θυμάτων 
κακοποίησης ή παραμέλησης ή ανηλίκων που έχουν 
τελέσει αξιόποινες πράξεις, υποβάλλοντας σχετική πρό−
ταση στα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων και (δ) να επιλύει κάθε πρόβλημα 
που θα ανακύπτει κατά τη συνεργασία των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
του Ε.Κ.Κ.Α., των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και 
των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων, σε πα−
νελλαδικό επίπεδο.

Η Εθνική Συντονιστική Ομάδα συνεδριάζει κάθε τρί−
μηνο, και έκτακτα αν χρειαστεί, μετά από πρόσκληση 
του προεδρεύοντος.

Τα μέλη της Ομάδας δε λαμβάνουν αμοιβή για την 
εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 49 (2)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών: (α) 3η Σχολική 

Επιτροπή Παπάγου, (β) Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκεί−
ου και 1ου και 4ου Γυμνασίου Χολαργού, (γ) Σχολική 
Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Χολαργού, (δ) Σχολική Επι−
τροπή 2ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου Χολαργού και 
(ε) 11η Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Χολαργού και 
σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου−Χολαργού. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ−ΧΟΛΑΡΓΟΥ

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

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ−

λικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010, Τεύχος Α΄, σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
Ν. 3463/2006 ΚΔΚ).

2. Την υπ’ αριθ. 13532/10421/18−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθ. 49/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου−Χολαργού, απο−
φασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α. 3η Σχολική Επιτροπή Παπάγου, συσταθείσα με την 

υπ’ αριθ. 17983/4−6−1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατο−
λικής Αττικής (ΦΕΚ 431 Β/1991),

β. Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου και 1ου και 4ου Γυμνα−
σίου Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/29−
7−1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 
609Β/1991),

γ. Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Χολαργού συ−
σταθείσα, με την υπ’ αριθ. 25298/29−7−91 απόφαση του 
Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 609Β/1991),

δ. Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου και 2ου Γυμνα−
σίου Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/
29−7−91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 
(ΦΕΚ 609Β/1991),

ε. 11η Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Χολαργού, 
συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 554/27−1−1998 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
90Β/1998),

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ:
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πα−

πάγου−Χολαργού»
2. ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκ−

παίδευσης, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 243 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Β/2006), είναι η στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου − Χολαρ−
γού και ειδικότερα:

α. η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθεται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ),

β. η αμοιβή των καθαριστριών,
γ. η εκτίμηση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους,

δ. η εισήγηση προς τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό αρμοδίως των σχολι−
κών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για 
τις σχολικές βιβλιοθήκες,

ε. η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων,

στ. η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Σχολική Επιτροπή Διοικείται από εννεαμελές (9με−

λές) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
• Δύο Διευθυντές (2) εκ των πέντε (5) αρχαιότερων 

των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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• Δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων.
• Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Το Δήμαρχο και έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο ή δύο 

(2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο.

• Έναν (1) σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Πα−
πάγου ή Χολαργού

• Έναν (1) δημότη Παπάγου − Χολαργού.
Δύο (2) εκ των ανωτέρω ορίζονται από τη μειοψηφία 

του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίζονται από 

το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του, εκλέγει 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επι−
τροπής. Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής 
Επιτροπής έχει οριστεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρό−
εδρος αυτής.

4. ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
β. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου, ανάλογα με 

τις υφιστάμενες ανάγκες,
γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−

μάτων ή υπηρεσιών,
δ. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των 

κυλικείων των σχολείων,
ε. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δεν διαθέτει περιουσία.
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 
Παπάγου−Χολαργού ποσού 214.800,00 ευρώ και με ΚΑ 
006711.0001 και 006711.1000.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Χολαργός, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 48 (3)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών: (α) 1η Σχολική 

Επιτροπή Παπάγου, (β) 2η Σχολική Επιτροπή Παπά−
γου, (γ) Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Χολαργού, (δ) Σχολική Επιτροπή 1ου και 
5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, (ε) Σχολική Επιτροπή 
2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, (στ) Σχολική 
Επιτροπή 1ου, 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Χο−
λαργού, (ζ) Σχολική Επιτροπή 40ου Δημοτικού Σχο−
λείου και 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, (η) Σχολική 
Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, (θ) 
10η Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Χο−
λαργού και (ι) 12η Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγω−
γείου Χολαργού και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυ−
μία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Παπάγου−Χολαργού.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ−ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  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, Τεύχος Α’, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ)

2. Την υπ’ αριθ. 13529/10418/18−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθ. 48/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου−Χολαργού, απο−
φασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α. 1η Σχολική Επιτροπή Παπάγου, συσταθείσα με την 

υπ’ αριθ. 17981/4−6−1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατο−
λικής Αττικής (ΦΕΚ 418Β/1991),

β. 2η Σχολική Επιτροπή Παπάγου, συσταθείσα με την 
υπ’ αριθ. 17982/4−6−1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατο−
λικής Αττικής (ΦΕΚ 418Β/1991),

γ. Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου Δημοτικού Σχο−
λείου Χολαργού συσταθείσα, με την υπ’ αριθ. 25298/
29−7−91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 
(ΦΕΚ609Β/1991),

δ. Σχολική Επιτροπή 1ου και 5ου Νηπιαγωγείου Χολαρ−
γού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/29−7−91 απόφαση 
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ609Β/1991),

ε. Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Χολαρ−
γού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/29−7−91 απόφαση 
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 609Β/1991),

στ. Σχολική Επιτροπή 1ου, 5ου και 6ου Δημοτικού Σχο−
λείου Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/
29−7−91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 
609Β/1991),

ζ. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου 
Νηπιαγωγείου Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 
25298/29−7−91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι−
κής (ΦΕΚ 609Β/1991),

η. Σχολική Επιτροπή του Ειδικού Δημοτικού Σχο−
λείου Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 25298/
29−7−1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 
(ΦΕΚ609Β/1991),

θ. 10η Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 22804/8−9−95 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Αττικής (ΦΕΚ 
814Β/1995),
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ι. 12η Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Χολαρ−
γού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 554/14−1−1998 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
90Β/1998).

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ:
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πα−

πάγου−Χολαργού»
2. ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί−

δευσης Παπάγου − Χολαργού, όπως αυτός καθορίζεται 
με το άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Β/2006), είναι 
η στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πα−
πάγου − Χολαργού και ειδικότερα:

α. η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθεται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ),

β. η αμοιβή των καθαριστριών,
γ. η εκτίμηση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους,

δ. η εισήγηση προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό αρμοδίως των σχολι−
κών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για 
τις σχολικές βιβλιοθήκες,

ε. η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων,

στ. η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από εννεαμελές (9με−

λές) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
• Τρεις (3) Διευθυντές εκ των πέντε (5) αρχαιότερων 

των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων.
• Το Δήμαρχο ή έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορί−

ζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Έναν (1) Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Πα−

πάγου ή Χολαργού.
• Δύο (2) δημότες Παπάγου − Χολαργού οι οποίοι ορί−

ζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίζονται από 

το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 

συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του, εκλέγει τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 
Στην περίπτωση που μέλος της Σχολικής Επιτροπής 
έχει οριστεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, 
αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αυτής.

4. ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ−

παίδευσης είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,
β. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου, που θα 

καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κάθε χρόνο,

γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών,

δ. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των 
κυλικείων των σχολείων,

ε. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 
κληροδοσίες.

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 

διαθέτει περιουσία.
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 
Παπάγου−Χολαργού ποσού 214.800,00 ευρώ και με ΚΑ 
006711.0001 και 006711.1000.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Χολαργός, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 45 (4)
Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: (α) Πολιτιστικό 

Κέντρο Παπάγου, (β) Δημοτικός Αθλητικός Οργανι−
σμός Παπάγου, (γ) Πνευματικό−Πολιτιστικό Κέντρο 
Χολαργού, (δ) Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Χο−
λαργού και (ε) Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστα−
σίας Δήμου Χολαργού και σύσταση ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη−
τισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου−Χολαργού.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ−ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  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, Τεύχος Α’, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ)

2. Την υπ’ αριθ. 4575/2556/18−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθ. 45/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου−Χολαργού, απο−
φασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
α. το Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου, συσταθέν με την 

υπ’ αριθ. 12746/10.8.1987 απόφαση του Νομάρχη Ανατο−
λικής Αττικής (ΦΕΚ 491 Β/1987),

β. ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Παπάγου, συ−
σταθείς με την υπ’ αριθ. 21375/5.4.2001 απόφαση του Γε−
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νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 419 Β/2001), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 21789/11.5.2001 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 740Β/2001),

γ. το Πνευματικό − Πολιτιστικό Κέντρο Χολαργού, 
συσταθέν με την υπ’ αριθ. 59046/10.9.82 απόφαση του 
Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1017Β/82),

δ. ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Χολαργού, συ−
σταθείς με την υπ’ αριθ. 1068/28.1.1993 απόφαση του 
Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 86Β/1993) και

ε. η Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας Δήμου 
Χολαργού, συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 7695/15.2.2000 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 254 Β/2000).

Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ΟΝΟΜΑ:
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου−Χολαργού»
2. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευ−

ματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή 
του Δήμου Παπάγου − Χολαργού, προκειμένου ν εξασφα−
λιστούν οι συνθήκες για την ανύψωση του πνευματικού, 
μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων 
δήμου Παπάγου − Χολαργού. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(1) Δημιουργία δημοτικών βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, 
Αρχείου στρατιωτικών μελετών και κειμηλίων (συγκέ−
ντρωση στρατιωτικού / πολεμικού ιστορικού υλικού, 
φωτογραφικού υλικού κειμηλίων κλπ).

(2) Πραγματοποίηση διαλέξεων, ελευθέρων συζητήσε−
ων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κινηματο−
γραφικών προβολών ποιότητας, διαγωνισμών για την 
ανάπτυξη ευγενής άμιλλας.

(3) Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χα−
ρακτικής και διακόσμησης.

(4) Δημιουργία χορωδιών, μουσικού τμήματος, θεατρι−
κού ομίλου και ομίλων λαϊκών χορών.

(5) Λειτουργία θερινών κινηματογράφων, εφ’ όσον αυ−
τοί δεν λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου.

(6) Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.
(7) Δημιουργία ομάδων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

όπως ποίηση, οικολογία, προστασία περιβάλλοντος, κα−
λές τέχνες κλπ και προώθηση πνευματικών ενασχολή−
σεων όπως φιλοτελισμού, τέχνης φωτογραφίας κλπ.

(8) Ανάπτυξη σχέσεων με δημόσιες υπηρεσίες και ορ−
γανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς και 
πολιτιστικούς φορείς (ελληνικούς και ξένους) καθώς και 
ιδιώτες, για την προώθηση του σκοπού του Ν.Π.

(9) Παροχή υλικοτεχνικών μέσων και ενίσχυση / διευ−
κόλυνση των δραστηριοτήτων των συλλόγων ατόμων 
και ομάδων που κινούνται στα πλαίσια του σκοπού του 
Ν.Π.

β. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής αθλη−
τικής δραστηριότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί ο 
αθλητισμός στα όρια του Δήμου Παπάγου − Χολαργού, 
να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των κατοίκων και 
ιδιαίτερα της νεολαίας και να διαδοθεί το αθλητικό 
πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, χωρίς φανατισμούς και 
βίαιες πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες 
δραστηριότητες:

(1) Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, ως κοινωνική 

ανάγκη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα ηλικίας καθώς 
και της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών ικα−
νοτήτων και υγείας των δημοτών και κατοίκων Παπάγου −
Χολαργού.

(2) Η αναβάθμιση του αθλητισμού στο Δήμο Παπάγου −
Χολαργού και η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία 
και με αθλητικούς φορείς και παράγοντες της περιοχής, 
για την ανάπτυξη του αθλητισμού.

(3) Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών 
κέντρων, γυμναστηρίων και χώρων αθλοπαιδιών − γυ−
μναστικής, για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση.

(4) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής 
άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης), για την ικανο−
ποίηση ιδιαίτερων αναγκών.

(5) Η υποβοήθηση ανάπτυξης σχολικού αθλητισμού, 
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και τους μαθητές.

γ. Η ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας για την 
προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου και 
του φυσικού περιβάλλοντος, στα διοικητικά όρια του 
Δήμου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργα−
σία με τους γειτονικούς δήμους. Ενδεικτικά αναφέρο−
νται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(1) Η πυροφύλαξη του όρους Υμηττού, κατά τους θε−
ρινούς μήνες και η προς τούτο οργάνωση εθελοντικών 
ομάδων προστασίας.

(2) Η προστασία του όρους Υμηττού από παράνομες 
ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος.

(3) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του 
οικοσυστήματος.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου − Χολαργού» διοικείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, από 15με−
λές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, μαζί με 
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 
να οριστούν:

α. ο Δήμαρχος και πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι ή 
έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι,

β. οκτώ (8) δημότες ή κάτοικοι Παπάγου − Χολαργού 
που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. ή έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Ν.Π.

γ. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ν.Π. 
ο οποίος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των 
τακτικών υπαλλήλων. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π. εκλέγονται 
μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση, που μέλος έχει 
οριστεί ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

4. ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου − Χολαργού» 
είναι:

α. η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου − Χο−
λαργού, η οποία ανέρχεται σε 600,000,00 €,

β. κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κλη−
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ρονομιές και κληροδοσίες από το Δημόσιο ή άλλους 
φορείς του δημοσίου τομέα ή άλλα νομικά και φυσι−
κά πρόσωπα ή από Οργανισμούς του εσωτερικού και 
εξωτερικού,

γ. εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.,

δ. πρόσοδοι από τη δική του περιουσία που τυχόν 
θα αποκτηθεί.

5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Η περιουσία του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου − Χολαργού» αποτελείται από:
α. τη μεταβιβασθείσα στο Δημοτικό Αθλητισμό Οργα−

νισμό Παπάγου χωρίς αντάλλαγμα, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001, κυριότητα και κάθε 
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακίνητων 
του Δημοσίου, περιλαμβάνουσα ένα κλειστό γήπεδο 
αθλοπαιδιών και υπαίθρια (ανοικτά) γήπεδα αθλοπαι−
διών, στα διοικητικά όρια της δημοτικής Κοινότητας 
Παπάγου και χρησιμοποιούνται από αυτά,

β. τα κινητά πράγματα (γραφεία καρέκλες, συσκευές, 
όργανα κλπ) τα οποία υπάρχουν στα καταργούμενα 
με την παρούσα απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. των τέως Δήμων 
Παπάγου και Χολαργού,

γ. τα πάσης φύσεως βιβλία, εγχειρίδια, εγκυκλοπαί−
δειες κλπ τα οποία ανήκαν στις βιβλιοθήκες των συνε−
νωθέντων Δήμων Παπάγου και Χολαργού,

δ. τα χρηματικά ποσά τα οποία υφίστανται στο Τα−
μείο των καταργούμενων με την παρούσα απόφαση 
Ν.Π.Δ.Δ. των τέως Δήμων Παπάγου και Χολαργού ή είναι 
κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών ή 
εκκρεμεί η είσπραξη τους από αυτά.

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 
Παπάγου−Χολαργού ποσού 600.000,00 ευρώ και με ΚΑ 
00.6713.02 και 00.6715.10.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Χολαργός, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 8/2011 (5)
Συγχώνευση των Ν.Π: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Κ.Α.Π.Η − 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Β.Ε ΒΑΣΙΛΑ σε 
ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙ−
ΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του ου άρθρου 239,240,241 του (Ν 3463/ 

2006) Δ.Κ.Κ περί σύστασης, διοίκησης και συγχώνευσης –
κατάργησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Την με αριθ. 28854/164/7−02−2011 απόφαση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής −Μακεδονίας 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης 
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πρέβεζας σύμφωνα 
με την οποία ελήφθηκε νόμιμα η αριθ. 8/2011 Α.Δ.Σ του 
Δήμου Πάργας.

4. Την αριθ. 11 (αριθ. πρωτ 4569/27−012011 Εγκύκλιο 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Θέματα συγχωνεύσεων και προ−
σωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
επιχειρήσεων των Δήμων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Πάργας οικονομικού έτους 2011 ποσού 
200.000 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 00−6715.001

6. Την αριθμ. 32/98 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Κοινότητας Καναλλακίου συστάθηκε Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΦΕΚ 802/31−7−1998 τεύχος Β).

7. Την αριθμ. 104/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Κοινότητας Καναλλακίου συστάθηκε Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινοτική 
Φιλαρμονική Καναλλακίου» (ΦΕΚ 27/23−01−1998 τεύχος 
Β).

8. Την αριθμ. 106/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Κοινότητας Καναλλακίου συστάθηκε Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 
Προστασίας Ηλικιωμένων ατόμων − ΚΑΠΗ» (ΦΕΚ 205/
5−3−1998 τεύχος Β).

9−Με την αριθμ. 2178/2001 απόφαση του της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου, συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Β.Ε ΒΑΣΙ−
ΛΑ» (ΦΕΚ 568/16−5−2001 τεύχος Β), αποφασίσουμε:

Α. Την συγχώνευση των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ:
− ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 802/31−7−1998 τεύχος 

Β).
− ΚΑΠΗ (ΦΕΚ 27/23−01−1998 τεύχος Β).
− ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ (ΦΕΚ 205/5−3−1998 τεύχος Β).
− ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Β.Ε ΒΑΣΙΛΑ (ΦΕΚ 568/16−5−2001 

τεύχος Β, και την σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο 
Πάργας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις.

Β. Σκοπός: του νέου Ν.Π είναι να ασκεί δραστηριότη−
τες κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης πολιτισμού, 
αθλητισμού.

Γ. Διοίκηση−Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Ν.Π θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο θα αποτελείται από εννέα (9)μέλη ως κάτωθι:
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1. Πρόεδρος του Ν.Π ο Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμ−
βουλος της πλειοψηφίας.

Τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:
2. Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι ορίζονται 

από την πλειοψηφία.
3. Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι ορίζονται 

από την μειοψηφία.
4. Δύο (2) δημότες οι οποίοι ορίζονται από το Δημο−

τικό Συμβούλιο.
5. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ν.Π (δη−

μοτικός υπάλληλος) στην περίπτωση που το Ν.Π απα−
σχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους 
υπάλληλους.

Το νομικό πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικη−
τικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον αντιπρόεδρο.

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

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε 200.000,00 € και ή τυχόν έκτακτη επιχο−
ρήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

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

5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
H κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προ−

σώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς 

και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό καθώς και το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίστα−
ται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 
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, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες τα 
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.

 Mε την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας 
οικονομικού έτους 2011 530.000 € που θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00−6712.001.

 Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
530.000 € η οποία θα προβλέπεται στους εκάστοτε 
προϋπολογισμούς και τους αντίστοιχους Κ.Α. Τυχόν 
επιπλέον δαπάνες λόγω έκτακτων επιχορηγήσεων θα 
αναφέρονται στις αντίστοιχες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καναλλάκι, 20 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΣΗ  
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