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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12/805/100859/Γ1 (1)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της Φ.12/20/2045/Γ1/10−01−

2011 (ΦΕΚ 56 Β/2011) Υ.Α. «Ωρολόγια Προγράμματα 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιό−
τητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων 
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − ΑΠ1», «Ζώ−
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − ΑΠ2» και «Ζώ−
νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − ΑΠ3» του Ε.Π. 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 9, περίπτωση (εε), του άρθρου 3 

και την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 
Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες Διατάξεις».

2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, 
του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες Διατάξεις».

3. Την παράγραφο 3, του άρθρου 3 και την παράγρα−
φο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄), 
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«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες Διατάξεις».

4. Την παρ. 1, περίπτωση α του άρθρου 73 του Νόμου 
3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ. Α΄), «Αναδιάρθρωση των 
κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας». 

5. Την παρ. 1 του άρθρου 26 του Νόμου 3879/2010, 
(ΦΕΚ 163, τ. Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 
λοιπές Διατάξεις».

6. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ 201/1998, 
(ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημο−
τικών Σχολείων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 Απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ. Β΄/8−1−2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων».

9. Τις με αριθμ. 23/2010 και 26/2010 Πράξεις του Τμήμα−
τος Π.Ε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το με 
αριθμ. 27/2010 Πρακτικό του Συντονιστικού Συμβουλίου 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

10. Την υπ’ αρ. 11333/29−07−10 απόφαση ένταξης της 
Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας 
Προτεραιότητας 1», την υπ’ αρ. 11334/29−07−10 απόφαση 
ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη−
τας−Άξονας Προτεραιότητας 2», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 18546/20−10−10 όμοια απόφαση και την υπ’ αρ. 
11335/29−07−10 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαι−
δευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 3».

11. Την Φ. 12/20/2045/Γ1/10−01−2011 (ΦΕΚ 56 Β/2011) Υ.Α. 
«Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαι−
δευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − 
ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−ΑΠ2» και 
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − ΑΠ3» του Ε.Π. 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ».

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση−συμπλήρωση της Φ. 12/20/2045/Γ1/ 
10−01−2011 (ΦΕΚ 56 Β/2011) Υ.Α. «Ωρολόγια Προγράμματα 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη−
τας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευ−
τικής Προτεραιότητας − ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας − ΑΠ3» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ», ως εξής:

Στο τέλος της Ενότητας «Γ. Δημοτικά Σχολεία» προ−
στίθενται τα ακόλουθα:

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος της 
προαιρετικής απογευματινής ζώνης είναι 10 μαθητές.

Η αποχώρηση των μαθητών από την προαιρετική 
απογευματινή ζώνη μπορεί να γίνεται μετά το τέλος 
κάθε διδακτικής ώρας της προαιρετικής απογευματινής 
ζώνης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην 

αρχή του σχολικού έτους σχετική υπεύθυνη δήλωση 
των κηδεμόνων τους. Η αποχώρηση των μαθητών θα 
γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου του προγράμματος 
ΖΕΠ, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη της προαιρετι−
κής απογευματινής ζώνης, ασχέτως αν ασκεί διδακτικά 
καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Η φοίτηση των μαθητών που κατόπιν υπεύθυνης δή−
λωσης των κηδεμόνων τους συμμετέχουν στην προ−
αιρετική απογευματινή ζώνη είναι υποχρεωτική μέχρι 
την ώρα αποχώρησης που έχει δηλωθεί στη σχετική 
υπεύθυνη δήλωση.

Η συγκρότηση των τμημάτων θα γίνεται με βάση τις 
υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων λαμβάνοντας υπό−
ψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών και τον ελάχιστο 
αριθμό λειτουργίας τμήματος για κάθε διδακτική ώρα 
της προαιρετικής απογευματινής ζώνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

  F
Αριθμ. 43350/9542 (2)
    Έγκριση αιτήματος για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης 

έργου με τέσσερα (04) φυσικά πρόσωπα από την 
εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206/Α΄), του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄) 
και τις συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/2006.

3. Το αριθμ οικ. 14196/4−4−03 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού από τις επιχει−
ρήσεις των ΟΤΑ.

4. Την από 07−12−2010 συναφθείσα μεταξύ Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέ−
ας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) ΠΑΑ Διαφοροποίηση (πρώην Ε.Υ.Δ. 
LEADER του ΠΑΑ) και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» 
σύμβαση, για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 
της εταιρείας «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.», στα πλαίσια 
του Άξονα 4 του ΠΑΑ (προσέγγιση LEADER).

5. Την αριθμ. 116.4/20−06−2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά 
με τη συνομολόγηση τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης 
έργου με τέσσερα (04) φυσικά πρόσωπα (3 Μηχανικούς 
και 1 Γεωπόνο) (θέμα 4ο).

6. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του 
Τακτικού Προγράμματος του άξονα 4 (Προσέγγιση 
LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007−2013.

7. Το γεγονός της μη ύπαρξης έμπειρων και επαρκών 
στελεχών, για την διαχείριση και υλοποίηση του προ−
γράμματος, της μη ύπαρξης στο στελεχιακό δυναμικό 
της εταιρείας σήμερα (συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις 
μίσθωσης έργου) ειδικοτήτων κλάδου ΠΕ Μηχανικών και 
εν γένει Τεχνικών Επιστημόνων/Ειδικοτήτων.
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8. Την αριθμ. 14897/2−8−2011 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π..
9. Την αριθμ. 4727/18−07−2011 βεβαίωση της Οικονο−

μικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» με τέσσερα 
(04) φυσικά πρόσωπα (3 Μηχανικούς και 1 Γεωπόνο), για 
την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του Τακτι−
κού Προγράμματος του άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(Π.Α.Α.) 2007−2013 και ειδικότερα:

Α) ένας (1) Σύμβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων/κλάδος 
ΠΕ Μηχανικών, για ένα (01) χρόνο, με δυνατότητα ανανέ−
ωσης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (31−12−2015) και 
με συμβατική αμοιβή 1.600,00 € το μήνα πλέον ΦΠΑ.

Β) ένας (1) Σύμβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων/κλάδος 
ΠΕ Μηχανικών, για εννέα (09) μήνες με συμβατική αμοιβή 
1.600,00 € το μήνα πλέον ΦΠΑ.

Γ) ένας (1) Σύμβουλος Δημόσιων Επενδύσεων/κλάδος 
ΠΕ Μηχανικών, για ένα (01) χρόνο, με δυνατότητα ανα−
νέωσης για δύο (02) χρόνια ακόμη, με συμβατική αμοιβή 
800,00 € το μήνα πλέον ΦΠΑ.

Δ) ένας (1) Σύμβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων/κλάδος 
ΠΕ Γεωπόνων, για έξι (06) μήνες με συμβατική αμοιβή 
1.350,00 € το μήνα πλέον ΦΠΑ.

Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η Πε−
ριφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

Η συνολική δαπάνη για τα ως άνω 4 φυσικά πρόσωπα 
ανέρχεται στο ποσό των 51.300,00 € πλέον ΦΠΑ και θα 
καταβληθεί από το φορέα υλοποίησης του Προγράμ−
ματος (Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.), χρηματοδοτούμενη 
από το Πρόγραμμα Leader Π.Α.Λ. σύμφωνα με την από 
7.12.2010 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 
και τις προβλεπόμενες ροές χρηματοδότησης σύμφωνα 
με την ΛΔΛ: Α43ΗΒ−ΓΥ (αρ. πρωτ. 5615/2.6.2011) απόφαση 
του Υ.Π.Π.ΑΤ. με θέμα «Απόφαση ένταξης της πράξης: 
Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχω−
ση της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στο πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΛ 
μέτρο 431».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 2 Σεπτεμβρίου 2011 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
Αριθμ. 40986/9105     (3) 
 Ανάθεση καθηκόντων Ληξίαρχου σε υπάλληλους του 

Δήμου Καρπενησίου».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
• των άρθρων 1 και 6 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο−

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Ά/87/7−6−2010).

• του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Ά 107).
• του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν. 344/1976. «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Ά 143), όπως ισχύουν μετά 

την αντικατάσταση τους με τα άρθρα 9 παρ. 15 και 16 
του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α).

• του άρθρου 1 παρ. 4 της αριθ. οικ. 2990/18604/ 
25−2−2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσε−
ως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ανωτέρω Γενικής Δι−
εύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β/11−3−2011).

2) Την αριθ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ Β 1984) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3) Την αριθ. 65/Φ.127080/57510/31−12−2010 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

4) Την αριθμ. οικ. 2990/18604/23.2.2011 (ΦΕΚ 385Β/ 
11.3.2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής «Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε» στο Γενικό 
Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

5) Το αριθ. 15757/9−8−2011 έγγραφο του Δήμου Καρπε−
νησίου με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 
15894/9−8−2011 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησιού, 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξίαρχου στον 
Δήμο Καρπενησίου στους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Χαραλαμποπούλου Ζωή του Αθανασίου, τακτική 
υπάλληλο κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού με βαθμό Α, της λη−
ξιαρχικής περιφέρειας Δομνίτσας, δημοτικής ενότητας 
Δομνίτσας του Δήμου Καρπενησίου.

2) Βλάχου Κωνσταντούλα του Στυλιανού, τακτική 
υπάλληλο Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού με βαθμό Α, της 
ληξιαρχικής περιφέρειας Καρπενησίου, δημοτικής ενό−
τητας Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου.

3) Καραγεώργο Ιωάννης του Ηλία, τακτικό υπάλληλο 
Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α, της ληξιαρχικής 
περιφέρειας Κτημενίων, δημοτικής ενότητας Κτημενίων 
του Δήμου Καρπενησίου.

4) Χάσκου Βασιλική του Δημητρίου, (τακτική υπάλληλο 
Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού με βαθμό Α, της ληξιαρχικής 
περιφέρειας Ποταμιάς, δημοτικής ενότητας Ποταμιάς 
του Δήμου Καρπενησίου. 

5) Παπαζαχαρίας Νικόλαος του Γεωργίου, τακτικό 
υπάλληλο Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού με βαθμό Α, της 
ληξιαρχικής περιφέρειας Προυσού, δημοτικής ενότητας 
Προυσού του Δήμου Καρπενησίου.

6) Στεφανή Γεωργία του Παναγιώτη, υπάλληλο με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού με βαθμό Γ, της ληξιαρχικής 
περιφέρειας Φουρνάς, δημοτικής ενότητας Φουρνάς 
του Δήμου Καρπενησίου, απαλλάσσοντας από τα κα−
θήκοντα του ληξίαρχου Δημοτικής Ενότητας Φουρνας 
τον Αναγνωστόπουλο Γεώργιο, αποδεχόμενοι τα δια−
λαμβανόμενα στην αριθ. 15894/9−8−2011 απόφαση του 
Δημάρχου Καρπενησίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Λαμία, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
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      Aριθ. Απόφ. 108/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαί−

δευσης Δήμου Αμφιλοχίας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘ−
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 & 103 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ87/τ. A΄/07.06.2010) σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

2. Την αριθμ. Εγκύκλιο 11/2011/οικ. 4569/27.01.2011 του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

3. Tην αριθμ. 22781/1047/31−03−2011 απόφαση του Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι−
κής Ελλάδας και Ιονίου ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
108/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αμφιλοχίας.

4. Tην με αριθμ. πρωτ. 8440/24.2.2011 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Α. και Η.Δ., αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Αμοργιανών 

ΦΕΚ 628/7−8−91.
2. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Βρουβιανών 

ΦΕΚ 651/23−12−91.
3. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Εμπεσού 

ΦΕΚ 812/3−10−91.
4. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Περδικακίου 

ΦΕΚ 432/3−7−91.
5. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπ/γείου Ν. Χαλκιόπουλου 

ΦΕΚ/16−4−92.
6. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Θυάμου −

Πετσαλίων ΦΕΚ 277/1992.
7. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ & Νηπιαγωγείου Μαλεσιάδας 

ΦΕΚ 645/7−8−91.
8. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. & Νηπιαγωγείων ΜενιδίουΦΕΚ 

385Β/8−7−91.
9. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου Φλωριάδας 

ΦΕΚ 630Β/10−4−2008.
10. Σχολική Επιτροπή 1ου Δ.Σ Αμφιλοχίας ΦΕΚ 175Β/ 

16−3−1992.
11. Σχολική Επιτροπή 2ου Δ.Σ. Αμφιλοχίας ΦΕΚ 175Β/ 

16−3−1992.
12. Σχολική Επιτροπή 3ου Δ.Σ. Αμφιλοχίας. ΦΕΚ 175Β/ 

16−3−1992.
13. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Ανοιξιάτικου ΦΕΚ 2203/ 

22−12−1999.
14. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Αγίας Τριάδας ΦΕΚ 2248/ 

30−12−1999.
15. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Αρειάδας ΦΕΚ 

116/25−2−1992.
16. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Βαρετάδας ΦΕΚ 169/ 

17−2−2000.
17. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Κάμπου Αμπελακίου 

ΦΕΚ 116/25−2−1992.
18. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Κεχρινιάς ΦΕΚ 2307/ 

31−12−1999.
19. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Λουτρού ΦΕΚ 2248/ 

30−12−1999.
20. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Μπούκας ΦΕΚ 175Β/ 

16−3−1992.
21. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Προφήτη Ηλία ΦΕΚ 2307/ 

31−12−1999.

22. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Πτελέας ΦΕΚ 2307/ 
31−12−1999.

23. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Σπάρτου ΦΕΚ 429/ 
3−7−1992.

24. Σχολική Επιτροπή Στάνου ΦΕΚ 2248/30−12−1999.
25. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Αμφιλοχίας 

ΦΕΚ 175Β/16−3−1992.
26. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Αμφιλοχίας 

ΦΕΚ 175Β/16−3−1992
27. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Αμφιλοχίας 

ΦΕΚ 175Β/16−3−1992.
28. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ανοιξιάτικου, 

ΦΕΚ 169Β/2000.
29. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λουτρού 

ΦΕΚ 2248Β/1999.
30. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μπούκας, 

ΦΕΚ 183Β/18−3−1992.
31. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σαρδηνίων 

ΦΕΚ 176/17−2−2000.
32. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αμπελακίου ΦΕΚ 

116/25−2−2002.
33. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σπάρτου 

ΦΕΚ 2248/30−12−1999.
34. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Στάνου 

ΦΕΚ 2248/30−12−1999.
35. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κεχρινιάς.ΦΕΚ 

2307/31−12−1999.
36. Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Σαρδηνίων ΦΕΚ 176/ 

17−2−2000.
Συστήνουμε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι−

καίου ως εξής: 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ
Α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−

ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».
Β) Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζο−

νται στο δημοτικό κατάστημα Αμφιλοχίας.
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοι−
βή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή 
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 
είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοι−
χες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιο−
θήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη 
εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η 
λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα μέλη 
(11) ως εξής:

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου δύο δημότες ή κάτοικους με εμπειρία 
στο χώρο της εκπαίδευσης,
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− Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων,
− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Κατά τις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου, όταν 

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

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 από τους ΚΑΠ.
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−

πών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμφιλοχία, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ

F
Αριθμ. Αποφ. 65/2011 (5)

      Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 και των 

παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

Β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του 
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ) Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, αριθ. Πρωτ: 8440/ 
24−2−2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Δ) Τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο Δήμο Κυθήρων και στην 
Κοινότητα Αντικυθήρων.

Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ. Α΄)

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 13101/10032/28−7−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθ. 
65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κυθήρων, αποφασίζουμε:

1) Συγχωνεύουμε τα ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων με την επω−
νυμία ως εξής:

Α) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κυθήρων 
(Αριθ. 07/ΔΤΑ/2980/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Β) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου 
(Αριθ. 07/ΔΤΑ/2979/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Γ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρβουνά−
δων (Αριθ. 07/ΔΤΑ/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Δ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ποταμού 
(Αριθ. 07/ΔΤΑ/2977/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Ε) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καστρισι−
ανίκων (Αριθ. 07/ΔΤΑ/2974/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 
τ. Β΄).

Ζ) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αγ. Πελα−
γίας Κυθήρων (Αριθ. 07/ΔΤΑ/2968/30−9−1999 ΦΕΚ 1949/ 
27−10−1999 τ. Β΄).

Η) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κυθήρων (Αριθ. 
07/ΔΤΑ/2969/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Θ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ποταμού Κυθήρων 
(Αριθ. 07/ΔΤΑ/2971/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τα. Β΄). 

1) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας 
Αντικυθήρων Αριθ. Α4/43/588/2686/20−8−90 ΦΕΚ 588/ 
10−9−1990 τ. Β΄).

2) Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»

3) Σκοπός της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ,λ.π), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

4) Πόροι του της σχολικής επιτροπής είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
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β) τυχόν επιχορήγηση του Δήμου Κυθήρων, το ύψος 
της οποίας θα καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5) Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των Σχολικών Επιτροπών της παρ. 1, 
καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο Νομικό Πρόσωπο.

6) Το Ν.Π.Δ.Δ θα διοικείται από εννεαμελές (9) συμ−
βούλιο, το οποίο θα αποτελείται από: 

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου. 

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

− Ένα (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων.
− Ένα (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 

εκπαίδευσης.
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.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κύθηρα, 21 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ 
F

   Αριθμ. Αποφ. 67/2011 (6) 
 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 και των 

παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/10.
Β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του 

Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Δ) Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, Αρ. Πρωτ: 8440/ 

24−02−2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Ε) Τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης και ΙΕΚ που λειτουργούσαν στο Δήμο Κυθήρων. 

ΣΤ) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ. Α΄).

Ζ) Την υπ’ αριθ. 13104/10035/28−7−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθ. 
67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κυθήρων, αποφασίζουμε:

1) Συγχωνεύουμε τα ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων με την επω−
νυμία ως εξής:

Α) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Κυθήρων 
(Αριθ. 07/ΔΤΑ/2984/6−5−1999 ΦΕΚ 985/27−5−1999 τ. Β΄).

Β) Σχολική Επιτροπή ΙΕΚ Κυθήρων (Αριθ. 07/ΔΤΑ/3303/ 
3−4−2008 ΦΕΚ 736/29−4−2008 τ. Β΄).

2) Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ−
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ».

3) Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων 
που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λει−
τουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιμων υλικών κ.λ.π), η αμοιβή καθαριστριών, η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 
αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από 
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων 
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η δι−
αχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ−
λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε 
άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη 
της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 
ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από 
διάταξη νόμου.

4) Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η ετήσια τυχόν επιχορήγηση που θα καθορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπε−
ται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Κυθήρων.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες. 
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5) Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

6) Το Ν.Π.Δ.Δ θα διοικείται από εννεαμελές (9) συμ−
βούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:

− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποί−
ων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου.

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

− Ένα (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων.
− Ένα (1) εκπρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων. 
− Ένα (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επι−
τροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Δι−
ευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο οποίος συμμετέχει 
με δικαίωμα ψήφου. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 
2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κύθηρα, 21 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ
F

   Αριθμ. Αποφ. 69/2011 (7)  
 Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του 

Δήμου Κυθήρων και σύσταση νέου Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου κατά τις διατάξεις του 
Ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 103 Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ. 87/7−6−2010 τ. Α΄)
2) Τις διατάξεις των άρθρων 239 έως 242 του Ν. 3463/06 

(ΦΕΚ 114/8−6−2006 τ. Α΄)
3) Την υπ’αριθ. 07/ΔΤΑ/οικ.5815/5−4−2001 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 398/ 
9−4−2001 τ. Β΄) με την οποία συστήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ «Δη−
μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων».

4) Την υπ’αριθ. 07/ΔΤΑ/19372/14−7−2006 (ΦΕΚ 1253/Β΄/ 
8−9−2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Αττικής περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ «Πνευματικό 
και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κυθήρων».

5) Την υπ’αριθ. 07/ΔΤΑ/3297/7−5−2010 (ΦΕΚ.702/Β΄/ 
25−5−2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Αττικής περί τροποποίησης συστατικής πράξης 
του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστι−
κό Κέντρο Δήμου Κυθήρων.».

6) Την υπ’ αριθ. 13109/10040 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η υπ’ αριθ. 69/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, 
αποφασίζουμε.

1) Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία ως εξής:

α) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων.»
Αυτό το νομικό πρόσωπο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 

07/ΔΤΑ/οικ 5815/5−4−2001 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθ. 398/9−4−2001 ΦΕΚ τ. Β΄. Με την ίδια απόφαση 
ορίσθησαν, ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α

β) «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κυθή−
ρων.» Αυτό το νομικό πρόσωπο συστάθηκε με την υπ’ 
αριθ. 260/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κυθήρων, και του οποίου ο σκοπός, η περιούσια, οι 
πόροι κ.α ορίζονται στην υπ’ αριθ. 07/ΔΤΑ/19372/06 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1253/8−9−2006 ΦΕΚ 
τ. Β΄. Με την υπ’ αριθ. 07/ΔΤΑ/3297/7−5−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δη−
μοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 702/25−5−2010 ΦΕΚ τ. Β΄ και 
η οποία ελήφθη κατόπιν της αριθ. 246/2008 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τροποποιήθηκε 
η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ «Πνευματικό και Πολι−
τιστικό Κέντρο Δήμου Κυθήρων» ως προς το άρθρο 3 
που αφορά τη Διοίκηση αυτού ώστε να εναρμονιστεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).

2) Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο − 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων».

3) Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ το οποίο προέκυψε από 
τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ, σε συνδυασμό 
με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στην Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου που πρόκειται να συ−
σταθεί, είναι:

α) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και 
λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδικότερα στις αρμοδιότητες αυτού του τομέα θα πε−
ριλαμβάνεται η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και 
βρεφών των εργαζομένων γονέων ή γονέων με άλλα 
κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Κυθήρων καθώς και 
η πολύπλευρη νοητική συναισθηματική, κοινωνική, ψυχο−
σωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους 
για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή 
στο σχολικό περιβάλλον. 

β) Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού στον οποίο πε−
ριλαμβάνονται ιδίως:

• Λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου
• Η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτι−

στικής δραστηριότητας καθώς και ενεργειών και πρω−
τοβουλιών, με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων, που 
θα προωθούν την ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων, καθώς και 
του γενικότερου περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και 
φυσικού.

• Η συνεργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων με πνευματικούς και πολιτικούς φο−
ρείς, σωματεία και μη κερδοσκοπικές πολιτιστικές εται−
ρίες καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, προκειμένου να προωθεί την ανύψωση του 
πνευματικού γενικά επιπέδου των δημοτών του Δήμου 
Κυθήρων.

• Η προώθηση της ειρήνης μεταξύ των λαών με την 
ενεργό συμμετοχή και οργάνωση από το Πνευματικό 
και Πολιτιστικό Κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
προάγουν το σκοπό αυτό.

• Η συνεργασία με φορείς και συλλόγους της αλ−
λοδαπής και της ημεδαπής με στόχο την ανάπτυξης 
ουσιαστικών σχέσεων και επικοινωνίας.

• Η παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας στους δημότες 
Κυθήρων.

• Η συνεργασία με τα ιδρύματα τους πολιτιστικούς 
συλλόγους και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
για την επίτευξη κοινών στόχων πνευματικής, πολιτιστι−
κής και κοινωφελούς δραστηριότητας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών και στόχων 
προβλέπονται ενδεικτικά οι κάτωθι πνευματικές και πο−
λιτιστικές δραστηριότητες:

1. Οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, ελευθέρων συζητή−
σεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που ανα−
δεικνύουν μορφωτικά, πολιτιστικά, τοπικά και κοινωνικά 
θέματα και προβλήματα.

2. Ετήσια διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με την ονομασία «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 
Κυθήρων».

3. Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, 
επιστημονικών συμποσίων, πανελληνίων και διεθνών 
συναντήσεων.
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4. Συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών, Ακα−
δημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικές εταιρίες της ημε−
δαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί σκοποί 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου 
του Δήμου Κυθήρων.

5. Παροχή υλικοτεχνικών μέσων, ενίσχυση και διευκό−
λυνση δραστηριοτήτων ερευνητικών που κινούνται στο 
πλαίσιο των αρχών του Κέντρου.

6. Ενθάρρυνση δημοσιεύσεων και εκδόσεων που προ−
βάλλουν την πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου. 
Αυτοτελείς εκδόσεις που προάγουν ειδικότερα την Κυ−
θηραϊκή ιστορία, τον πολιτισμό και την έρευνα.

7. Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, συντήρηση και 
έκθεση αυτού με σκοπό την ανάδειξη του λαϊκού πολιτι−
σμού των Κυθήρων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
θα επιδιωχθεί η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου.

8. Ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας. Συμβολή 
στην ανάπτυξη του σχολικού και εξωσχολικού αθλητι−
σμού.

9. Καλλιέργεια ενασχολήσεων ελεύθερου χρόνου 
(σκάκι, φιλοτελισμός κ.α.).

10. Μέριμνα για την προστασία και την ορθολογική 
διαχείριση του περιβάλλοντος.

11. Μέριμνα για τη διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξης 
του κυριακάτικου παζαριού στον Ποταμό.

12. Δημιουργία ομάδων θεάτρου, κινηματογράφου, 
χορού, μουσικής, φωτογραφίας, χορωδίας.

13. Διάδοση και ανάπτυξη των Καλών Τεχνών.
14. Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών 

και κάθε άλλης μορφής ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Ιδι−
αίτερη μέριμνα θα δοθεί για τη διοργάνωση μουσικών 
εκδηλώσεων με τη δραστηριοποίηση Κυθηρίων μουσι−
κών και άλλων καλλιτεχνών.

15. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Ωδείου
16. Διατήρηση και ενίσχυση των λαϊκών πανηγυριών 

και εκδηλώσεων όλων των οικισμών του Δήμου
17. Σύσταση Δημοτικής βιβλιοθήκης που θα αναλάβει:
• Τη συγκέντρωση βιβλίων, περιοδικών, τοπικών εφη−

μερίδων και συγγραμμάτων Κυθηραϊκού ενδιαφέροντος 
με στόχο τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και του 
αναγνωστηρίου.

• Τη συγκέντρωση και ένταξη στη βιβλιοθήκη βιβλίων, 
περιοδικών και ηλεκτρονικών εντύπων που αφορούν τις 
επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες.

• Τη διάδοση και προβολή του βιβλίου καθώς και την 
προώθηση της φιλαναγνωσίας με τη δημιουργία οργα−
νωμένου αναγνωστηρίου και την ενίσχυση ανάλογων 
ερευνητικών προγραμμάτων.

• Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης με συλλογή που 
θα φιλοξενεί μόνιμες ή μη εκθέσεις εικαστικών έργων 
και θα προβάλει με ξεχωριστή συλλογή κατεξοχήν το 
έργο των Κυθηρίων.

• Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας, το οποίο, 
θα αναλάβει:

18. Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης με συλλογή 
που θα φιλοξενεί μόνιμες ή μη εκθέσεις εικαστικών έρ−
γων και θα προβάλει με ξεχωριστή συλλογή κατεξοχήν 
το έργο των Κυθηρίων καλλιτεχνών.

19. Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας, το οποίο, 
θα αναλάβει:

• Τη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση (κατα−
γραφή, ταξινόμηση, μηχανογράφηση, αξιοποίηση) των 

ανενεργών, δημόσιων και ιδιωτικών, τοπικών και άλλων 
ιστορικών αρχείων.

• Τη συγκέντρωση ιστορικού υλικού, την ταξινόμηση 
και απόδοση του στους μελετητές.

Τη μελέτη και διάσωση των αρχείων της Κυθηραϊκής 
Διασποράς εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και την 
ψηφιοποίηση του σχετικού αρχειακού υλικού που αφο−
ρούν στην ιστορία και τον πολιτισμό των Κυθήρων των 
δύο τελευταίων αιώνων.

20. Δημιουργία Δημοτικής Επιστημονικής Βιβλιοθήκης.
21. Δημιουργία Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης.
22. Δημιουργία αρχείου παραδοσιακής μουσικής και 

ταινιών (CD, DVD κ.λ.π).
23. Παροχή στους δημότες−κατοίκους μαθημάτων και 

γνώσεων μέσω διαλέξεων, μαθημάτων κ.λ.π, στο πλαί−
σιο λειτουργίας του θεσμού του Ελεύθερου Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

4) Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) 
μέλη, ως εξής:

1) Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποί−
ων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου.

2) Δύο (2) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου. 

3) Τέσσερα (4) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Σε περίπτωση που 
το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα 
εργαζόμενους, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων συμ−
μετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντί−
στοιχη μείωση των τεσσάρων μελών τα οποία κατέχουν 
ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με 
τη λήξη αυτής.

5) Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) επιχορήγηση από το Κράτος.
β) η ετήσια τυχόν επιχορήγηση, που θα καθορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπε−
ται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Κυθήρων. 

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

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

ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδό−
τησης.

6) Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το έτος 
2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην/Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κύθηρα, 21 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ  
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