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          Στη Σπερχειάδα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου 
Μακρακώμης στη Σπερχειάδα,  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.245158/614 Πρόσκλησης 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 

Θέμα 13ο  

H.Δ. 
Τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και 
συντομογραφικά «Ο.Π.Α.Φ.», προσαρμογή  του στις διατάξεις του Ν. 3852/2010, αλλαγή 
επωνυμίας και μετονομασία της σε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.». 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος  Καραΐσκος 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης   √ 
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο αναπληρωτής υπηρεσιακός  γραμματέας κ. 
Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
        Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 13ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο  Καραΐσκο,   ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 240939/1833/2-11-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 

Έχοντας υπόψη : 

1.- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010),  σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του ΑΚ. 

2.- τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/τα. Α΄/2010), ως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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3.- την υπ. αριθμ.πρωτ.(οικ.)156489/4234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485/τ. Β΄/19-07-

2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 

στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

4.- την με αριθμ.πρωτ.(οικ.)100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2542/2014) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης  άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 

στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας,   

5.-Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 παρ.1 του Ν. 3852 

/2010 (Α΄87), οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί 

από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα περιέρχονται στις 

Περιφέρειες. 

6.- το γεγονός ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 73 του π.δ.30/1996 και με την 

υπ.αριθμ.31/28.02.2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας και τις υπ. 

αριθ.171/ 22.12.2004 και 6/64/31-5-2005 τροποποιήσεις της, συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου και δη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και συντομογραφικά 

«Ο.Π.Α.Φ.». 
7.- το γεγονός ότι, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του Ν.3852/2010, το εν λόγω 

νομικό πρόσωπο περιήλθε στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οπότε συντρέχει νόμιμη 

περίπτωση και υφίσταται υποχρέωση εκ του Νόμου, να  τροποποιηθεί το καταστατικό του, 

ούτως ώστε να  προσαρμοστεί  στις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

       

               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

(α) την τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.Φ.», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, για την προσαρμογή 

του στις διατάξεις του Ν. 3852/2010  [άρθρα 194 επ.].   

(β) την αλλαγή της επωνυμίας της και τη μετονομασία της  σε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»,  

(γ) την έγκριση του συνημμένου σχεδίου καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και  

τη κωδικοποίηση των άρθρων του.  
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

( Ο. Π. Α. ΣΤ.Ε. ) 

 

 

Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

Αρθρο 1 
 Μορφή - Επωνυμία – Έδρα- Υποκαταστήματα:  
1. Ιδρύεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 

συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» 

2. Ο τίτλος αυτός απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή 

διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου. 

3. Ο «Οργανισμός Πολιτιστικής Στερεάς Ελλάδας» έχει έδρα του την πόλη της 

Λαμίας και Διεύθυνση  των γραφείων ορίζεται το κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

στην οδό Υψηλάντη, αριθ.1 

4. Υποκαταστήματα ή γραφεία του «Οργανισμού Πολιτιστικής Στερεάς Ελλάδας», 

θα ιδρυθούν στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων και σε άλλες πόλεις του 

εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει  τους  

ιδιαίτερους  όρους  εγκατάστασης και λειτουργίας  τους, καθώς και  την έκταση της 

δικαιοδοσίας τους. 

5.  Κάθε διαφορά μεταξύ του νομικού προσώπου που προκύπτει, από το 

Καταστατικό ή  το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται,  στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του [Λαμία]. 
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Αρθρο 2  
Σκοποί – Μέσα 

Σκοποί του «Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας», είναι η 

ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και  δημιουργίας 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Α. Στις αρμοδιότητες του «Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»,  

ανήκουν ιδίως:  

1. η ανάπτυξη και προώθηση  πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  

2. η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.  

3. η  διενέργεια ερευνών για πολιτιστικά θέματα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

4 η διαμόρφωση δικτύου ενημέρωσης για θέματα -πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

5 η πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης μορφωτικών 

ανταλλαγών και εκπαιδευτικών - προγραμμάτων . 

6. η διενέργεια μελετών για θέματα Τ.Α.  

7. η πραγματοποίηση εκδόσεων και κάθε μορφής ντοκουμέντων ανάλογου 

περιεχομένου. 

8. η συνεργασία για την πραγματοποίηση των στόχων τους με πολιτιστικούς-

καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς οργανισμούς - φορείς  ή ιδρύματα του Δημοσίου ή 

ιδιωτικού  τομέα. 

9. η προώθηση πολιτιστικών προτύπων που σχετίζονται ιδίως με την εκπαίδευση, 

το «επιχειρείν» στους νέους, την καινοτομία, την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

την ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας 

 
Β. Επίσης :   
1. Η ανάδειξη, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς 

του χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών της Ενοτήτων.    

2. Η καταγραφή, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, όλων των Φορέων και 

υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών, που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικές, κοινωνικές, 

αθλητισμού και υγείας 

3. Η έρευνα, καταγραφή, διάγνωση και ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και η προώθηση  επίλυσή τους.     

4. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων, των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

5. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς Φορείς, συλλόγους και 

σωματεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και 

υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής 

δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. 
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6.  Η συμβολή στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης του 

τόπου και στην ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  ιδίως με προγραμματισμό και ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων σε τομείς που αφορούν: 

 α) Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 β) Υποστήριξη – αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε όλες τις 

εκφράσεις της. Ενίσχυση σχεδίων συνεργασίας (σεμινάρια, συνεδριάσεις, ημερίδες, 

συμπόσια, καταγραφή, τεκμηρίωση, μέθοδοι αξιολόγησης,  ανταλλαγές), με ένταξη σε 

δίκτυα διανομαρχιακής – διαπεριφερειακής  συνεργασίας με ομοίων σκοπών φορείς. 

γ) Διευκόλυνση της πολιτιστικής επικοινωνίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  με άλλες περιοχές , σε περιφερειακή και εθνική  

κλίμακα. 

  δ) Ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πολιτιστικά θέματα και παρουσίαση των εκτελούμενων 

πολιτιστικών σκοπών στο ευρύ κοινό, κυρίως με  τη διοργάνωση περιοδευουσών 

εκθέσεων, επεξεργασία οπτικοακουστικών προϊόντων, διοργάνωση «ημερών πολιτισμού» 

ειδικής θεματολογίας. 

7. Η ανάδειξη και προβολή  λαογραφικών   και άλλων μουσικών, εικαστικών 

δημιουργιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων και η 

προώθηση προγραμμάτων λαϊκού πολιτισμού. 

8.  Η κατάρτιση    και  ο συντονισμός κοινών προγραμμάτων και δράσεων σε 

επίπεδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  με τη 

συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην πολιτιστική δημιουργία. 

9. Η καταγραφή  των υφιστάμενων  υποδομών,   για  την  παραγωγή   και προβολή 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

10. Η συμμετοχή και συμβολή σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και 

αθλητισμού, ως βάση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Στερεάς Ελλάδας και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της. 

11. Η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, 

του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών και γενικά ότι 

άλλο ανάγεται στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη  

Β) Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 

1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων επί πάσης φύσεως  θεμάτων 

πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν ή ενδιαφέρουν τη  Στερεά Ελλάδα 

και τις Περιφερειακές της Ενότητες,   

2. Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς Οργανισμούς, Συλλόγους και Αθλητικά 

Σωματεία, στο χώρο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς να τους 

υποκαθιστά στις δραστηριότητες τους, αλλά και με αντίστοιχους Οργανισμούς στο χώρο 
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της Στερεάς Ελλάδας, για δραστηριότητες που προάγουν κοινούς   σκοπούς   της 

περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα του χώρου της Στερεάς Ελλάδας. 

3. Η υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων. 

4. Η  δραστηριοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλλει στην 

πραγματοποίηση των σκοπών του.  

5. Η συνεργασία  με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας και 

του εξωτερικού. 

 
 

Αρθρο 3  

Όργανα Διοίκησης  
Α) Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, διοικείται από 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αντιπροσωπευτικό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα 

πέντε (5) προέρχονται από τα μέλη του Περιφερειακού  Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου και του Περιφερειάρχη ή  τον οριζόμενο από αυτόν 

αντιπεριφερειάρχη, σε αναλογία τρία (3) μέλη από την πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από τη 

μειοψηφία. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη θα είναι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, με 

ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική δράση, ή ειδικές γνώσεις σχετικές, με τους σκοπούς της 

αστικής εταιρείας. 

3. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη ή των αναπληρωτών του, μέσα σ’ ένα 

μήνα από την εγκατάσταση των Αρχών της Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης, για όλη τη 

Περιφερειακή περίοδο και η θητεία τους λήγει, σε κάθε περίπτωση, με την εγκατάσταση 

των νέων μελών. Για την πρώτη μεταβατική περίοδο, η θητεία θα είναι ισόχρονη με το 

υπόλοιπο της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιόδου 2014-2019.  

4. Αν ύστερα από δυο διαδοχικές ψηφοφορίες κανένας δεν συγκεντρώνει   την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του γίνεται τρίτη   ψηφοφορία, κατά την 

οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη   πλειοψηφία των παρόντων (σχετική 

πλειοψηφία). Αν στην τρίτη ψηφοφορία    δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο 

προεδρεύων ενεργεί   ανάμεσά τους κλήρωση.  Αν δεν επιτευχθεί εκλογή όλων των μελών 

για οποιοδήποτε λόγο, ή αν   η συνεδρίαση ματαιωθεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε 

πέντε μέρες και  εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
5. Τα  μέλη  του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς  αποζημίωση,  

δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή  άλλων εξόδων για δαπάνες που  πραγματοποίησαν για 

εκτέλεση  υπηρεσίας,  μετά από εντολή του Δ.Σ. 
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6. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας: 

α) Ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε). 

β) Διορίζει τον Διευθυντή μετά από εισήγηση της Ε.Ε. 

γ)  Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

δ)  Εγκρίνει  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό   και  τον   απολογισμό  που εκπονεί η   

Εκτελεστική Επιτροπή. 

ε)  Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

στ) Μπορεί να συγκροτεί  Επιτροπές, μόνιμες ή  ad hoc  και  να συντάσσει 

κατάλογο φορέων, συνεργατών και χορηγών οι οποίοι θα συμβάλουν στην προώθηση των 

σκοπών του Πολιτιστικού Οργανισμού. 

7. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο. 

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα 

μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο 

ημερών και θεωρείται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών και 

πάντως όχι κάτω του ενός τρίτου αυτών. 

9.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και 

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

10. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Διευθυντή και 

του Γραμματέα της Ε.Ε. 

Β) Πρόεδρος 
1. Πρόεδρος  του Οργανισμού  Πολιτιστικής   Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας  είναι ο 

εκάστοτε Περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιπεριφερειάρχης. 

2.  Ο  Πρόεδρος συντάσσει την Ημερήσια  Διάταξη, συνεπικουρούμενος από   τον   

Διευθυντή, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και διευθύνει τις συζητήσεις του.  

3. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον κάθε Αρχής, των Δικαστηρίων και κάθε 

προσώπου Νομικού ή Ιδιωτικού. 

4. Εντέλλεται την πληρωμή κάθε δαπάνης που περιέχεται στον εγκεκριμένο  

προϋπολογισμό  ή που αποφασίστηκε από το  Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Με απόφαση του μπορεί να 

μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του  στο  Διευθυντή του Νομικού  Προσώπου  και 

οποτεδήποτε να τις ανακαλεί. 

5. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Γ)  Αντιπρόεδρος 

1. Ο Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Στερεάς Ελλάδας  και ορίζεται στη θέση του από το Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην 

πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά την εκλογή του, ένα από τα μέλη του, με μυστική 

ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο Πρόεδρος του Οργανισμού.  
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2. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Σε περίπτωση   

δικής του απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο των μελών του Δ.Σ. 

Δ)  Εκτελεστική  Επιτροπή 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, συγκροτείται τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε)  από τα 

μέλη του Δ.Σ. 

2. Αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από δύο μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική 

πλειοψηφία, μόλις αυτό καταρτιστεί σε σώμα και συνεδριάσει. Η θητεία της εκτελεστικής 

επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.  Η εκλογή γίνεται μόλις το 

διοικητικό συμβούλιο καταρτιστεί σε σώμα και συνεδριάσει. Εκλέγεται και ένα 

αναπληρωματικό μέλος, το οποίο αναπληρώνει οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη 

κωλύεται ή απουσιάζει. 

3. Γραμματέας της Ε.Ε. ορίζεται από τα μέλη του  Δ.Σ. του Οργανισμού. 

4. Η Ε.Ε. είναι αρμόδια και υπεύθυνη για:  

α) Την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ  

β) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού   και του   απολογισμού   των 

πεπραγμένων του Νομικού Προσώπου τους οποίους, στην αρχή και στο   τέλος   εκάστου   

έτους   αντίστοιχα,  υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. 

γ) Τη μέριμνα για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και για κάθε θέμα της 

διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Πολιτιστικού  Οργανισμού.  

δ) Τη λήψη πρωτοβουλιών και την εκδήλωση ενεργειών σε περιπτώσεις θεμάτων 

για τα οποία δεν είχε μεν ληφθεί ειδική απόφαση από το Δ.Σ., σχετίζονται όμως, 

οπωσδήποτε, με την υλοποίηση των σκοπών του Πολιτιστικού Οργανισμού. 

ε) Την απόφαση έγερσης αγωγών, παραιτήσεων απ’ αυτές , ή για εξώδικο ή 

δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και την άσκηση ενδίκων μέσων. 

στ) Την απόφαση για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές.  

Σε κάθε όμως περίπτωση για τις παραπάνω ενέργειες θα αποφασίζει η Ε.Ε. με 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών της και στη συνέχεια θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο  μπορεί με απόφασή του να  μεταβιβάζει αρμοδιότητές 

του στην εκτελεστική επιτροπή, εκτός από τις  εξής  περιπτώσεις :   

α) Τον κανονισμό των εργασιών του και των εργασιών της εκτελεστικής επιτροπής, 

καθώς και τον οργανισμό υπηρεσιών του.  

β) Τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του.  

γ) Την απαλλοτρίωση ακινήτων.  

δ) Το πρόγραμμα εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.   

ε) Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.  

ΑΔΑ: ΩΟΦΜ7ΛΗ-ΣΤΞ



6. Ο πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει ορισμένες από τις 

αρμοδιότητές του σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στο γενικό  διευθυντή, που τυχόν 

προβλέπεται από τον οργανισμό  ή σε   άλλο στέλεχος του προσωπικού του νομικού 

προσώπου. 

7. Ο Γραμματέας και τα μέλη της Ε.Ε. διορίζονται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση 

του Προέδρου του για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. 

8.  Η Ε.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα και 

έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

 

Άρθρο 4 
Διευθυντής 
 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού  Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

προσλαμβάνεται Διευθυντής του Νομικού Προσώπου,  με ειδικά προσόντα και εμπειρίες 

στο αντικείμενο, μετά από προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με εισήγηση του Δ.Σ. 

το οποίο καθορίζει τα προσόντα, τις διαδικασίες πρόσληψης και τις αποδοχές του. 

2. Η διάρκεια της θητείας του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί. 

3. Ο Διευθυντής ασχολείται αποκλειστικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του 

Οργανισμού. Έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας, της διοίκησης και του ελέγχου   του  

προσωπικού και όλων των παραρτημάτων και υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, όπως 

τις ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι κανονισμοί τους οποίους θεσπίζει το Δ.Σ. και η Ε.Ε. 

4. Αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τον Οργανισμό και εισηγείται στην Ε.Ε. σχετικά με το διορισμό, την προαγωγή, 

την πειθαρχική εξουσία και την απόλυση του προσωπικού. 

5. Ο Διευθυντής μετέχει, χωρίς ψήφο, ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τηρεί τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων υπό την εποπτεία του Γραμματέα της Ε.Ε. και την αλληλογραφία του 

Πολιτιστικού Οργανισμού. 

6.  Ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, 

σε λειτουργό ή υπάλληλο Δημόσιας Υπηρεσίας ή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιου Οργανισμού με απόφαση του Περιφερειάρχη. 

7. Ο Διευθυντής δικαιούται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων για δαπάνες που 

πραγματοποίησε για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, μετά από εντολή της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η σχετική δαπάνη για έξοδα και οδοιπορικά βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Πολιτιστικού Οργανισμού. 

 

Άρθρο 5  
Πόροι 
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Οι  πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Στερεάς Ελλάδας, προέρχονται : 

α)  από  τον Τακτικό και Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.    

β) από θεσμοθετημένους πόρους εκ μέρους των  Περιφερειακών Ενοτήτων και 

ετήσιες επιχορηγήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. 

γ) από  χορηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς. 

δ) από δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα  εξ’ αυτών εισοδήματα. 

ε) από  τόκους από τις καταθέσεις του στις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς 

οργανισμούς και  

στ) από κάθε αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων . 

ζ) από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. 

 

Άρθρο 6 
Διαχειριστικός Έλεγχος 

Ο κατασταλτικός διαχειριστικός έλεγχος του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

διενεργείται από τριμελή Επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Άρθρο 7   
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου εκδίδεται από το 

Δ.Σ. καθορίζει τη οργάνωση και λειτουργία του, τους υπηρεσιακούς τομείς, τις θέσεις, τους 

όρους πρόσληψης προσωπικού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. καθώς και την 

εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού. 

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την  έκδοση του σχετικού κανονισμού, το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβλέψει γραμματειακή υποστήριξη με πρόσληψη  ή  

απόσπαση από άλλες Υπηρεσίες ενός έως 2 υπαλλήλων προκειμένου  να  υποβοηθηθεί 

το διοικητικό και οικονομικό έργο του Νομικού Προσώπου. 

 
Άρθρο 8 
Σφραγίδα 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Στερεάς Ελλάδας. διαθέτει σφραγίδα που γράφει 

κυκλικά «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  και  στη   

μέση  ενδεικτικά  το έμβλημα   της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ως εξής : 

(α) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μέχρι του ποσού των ……… ………… 

……(……….€). 

(β) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€). 

(γ) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας   μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€). 

(δ) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€) και  

(ε) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€).   

 

 

Η παρούσα απόφαση που αποτελεί και το Τροποποιημένο Καταστατικό του εν 

λόγω Οργανισμού και έλαβε αριθμό ……….., να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

                                                                        

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: (α) την τροποποίηση του καταστατικού της αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.Φ.», 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 
3852/2010  [άρθρα 194 επ.], (β) την αλλαγή της επωνυμίας της και τη μετονομασία 
της  σε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 
συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.», και (γ) το συνημμένο σχέδιο  καταστατικού με τις 
τροποποιήσεις του και  τη κωδικοποίηση των άρθρων του, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.  
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

( Ο. Π. Α. ΣΤ.Ε. ) 

 

 

Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

Αρθρο 1 
 Μορφή - Επωνυμία – Έδρα- Υποκαταστήματα:  
1. Ιδρύεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 

συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» 

2. Ο τίτλος αυτός απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή 

διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου. 

3. Ο «Οργανισμός Πολιτιστικής Στερεάς Ελλάδας» έχει έδρα του την πόλη της 

Λαμίας και Διεύθυνση  των γραφείων ορίζεται το κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

στην οδό Υψηλάντη, αριθ.1 

4. Υποκαταστήματα ή γραφεία του «Οργανισμού Πολιτιστικής Στερεάς Ελλάδας», 

θα ιδρυθούν στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων και σε άλλες πόλεις του 

εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει  τους  

ιδιαίτερους  όρους  εγκατάστασης και λειτουργίας  τους, καθώς και  την έκταση της 

δικαιοδοσίας τους. 

5.  Κάθε διαφορά μεταξύ του νομικού προσώπου που προκύπτει, από το 

Καταστατικό ή  το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται,  στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του [Λαμία]. 
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Αρθρο 2  
Σκοποί – Μέσα 

Σκοποί του «Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας», είναι η 

ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και  δημιουργίας 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Α. Στις αρμοδιότητες του «Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»,  

ανήκουν ιδίως:  

1. η ανάπτυξη και προώθηση  πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  

2. η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.  

3. η  διενέργεια ερευνών για πολιτιστικά θέματα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

4 η διαμόρφωση δικτύου ενημέρωσης για θέματα -πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

5 η πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης μορφωτικών 

ανταλλαγών και εκπαιδευτικών - προγραμμάτων . 

6. η διενέργεια μελετών για θέματα Τ.Α.  

7. η πραγματοποίηση εκδόσεων και κάθε μορφής ντοκουμέντων ανάλογου 

περιεχομένου. 

8. η συνεργασία για την πραγματοποίηση των στόχων τους με πολιτιστικούς-

καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς οργανισμούς - φορείς  ή ιδρύματα του Δημοσίου ή 

ιδιωτικού  τομέα. 

9. η προώθηση πολιτιστικών προτύπων που σχετίζονται ιδίως με την εκπαίδευση, 

το «επιχειρείν» στους νέους, την καινοτομία, την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

την ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας 

 
Β. Επίσης :   
1. Η ανάδειξη, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς 

του χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών της Ενοτήτων.    

2. Η καταγραφή, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, όλων των Φορέων και 

υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών, που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικές, κοινωνικές, 

αθλητισμού και υγείας 

3. Η έρευνα, καταγραφή, διάγνωση και ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και η προώθηση  επίλυσή τους.     

4. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων, των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

5. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς Φορείς, συλλόγους και 

σωματεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και 
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υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής 

δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. 

6.  Η συμβολή στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης του 

τόπου και στην ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  ιδίως με προγραμματισμό και ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων σε τομείς που αφορούν: 

 α) Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 β) Υποστήριξη – αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε όλες τις 

εκφράσεις της. Ενίσχυση σχεδίων συνεργασίας (σεμινάρια, συνεδριάσεις, ημερίδες, 

συμπόσια, καταγραφή, τεκμηρίωση, μέθοδοι αξιολόγησης,  ανταλλαγές), με ένταξη σε 

δίκτυα διανομαρχιακής – διαπεριφερειακής  συνεργασίας με ομοίων σκοπών φορείς. 

γ) Διευκόλυνση της πολιτιστικής επικοινωνίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  με άλλες περιοχές , σε περιφερειακή και εθνική  

κλίμακα. 

  δ) Ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πολιτιστικά θέματα και παρουσίαση των εκτελούμενων 

πολιτιστικών σκοπών στο ευρύ κοινό, κυρίως με  τη διοργάνωση περιοδευουσών 

εκθέσεων, επεξεργασία οπτικοακουστικών προϊόντων, διοργάνωση «ημερών πολιτισμού» 

ειδικής θεματολογίας. 

7. Η ανάδειξη και προβολή  λαογραφικών   και άλλων μουσικών, εικαστικών 

δημιουργιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων και η 

προώθηση προγραμμάτων λαϊκού πολιτισμού. 

8.  Η κατάρτιση    και  ο συντονισμός κοινών προγραμμάτων και δράσεων σε 

επίπεδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  με τη 

συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην πολιτιστική δημιουργία. 

9. Η καταγραφή  των υφιστάμενων  υποδομών,   για  την  παραγωγή   και προβολή 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

10. Η συμμετοχή και συμβολή σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και 

αθλητισμού, ως βάση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Στερεάς Ελλάδας και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της. 

11. Η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, 

του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών και γενικά ότι 

άλλο ανάγεται στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη  

Β) Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 

1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων επί πάσης φύσεως  θεμάτων 

πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν ή ενδιαφέρουν τη  Στερεά Ελλάδα 

και τις Περιφερειακές της Ενότητες,   

ΑΔΑ: ΩΟΦΜ7ΛΗ-ΣΤΞ



2. Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς Οργανισμούς, Συλλόγους και Αθλητικά 

Σωματεία, στο χώρο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς να τους 

υποκαθιστά στις δραστηριότητες τους, αλλά και με αντίστοιχους Οργανισμούς στο χώρο 

της Στερεάς Ελλάδας, για δραστηριότητες που προάγουν κοινούς   σκοπούς   της 

περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα του χώρου της Στερεάς Ελλάδας. 

3. Η υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων. 

4. Η  δραστηριοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλλει στην 

πραγματοποίηση των σκοπών του.  

5. Η συνεργασία  με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας και 

του εξωτερικού. 

 
 

Αρθρο 3  
Όργανα Διοίκησης  
Α) Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, διοικείται από 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αντιπροσωπευτικό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα 

πέντε (5) προέρχονται από τα μέλη του Περιφερειακού  Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου και του Περιφερειάρχη ή  τον οριζόμενο από αυτόν 

αντιπεριφερειάρχη, σε αναλογία τρία (3) μέλη από την πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από τη 

μειοψηφία. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη θα είναι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, με 

ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική δράση, ή ειδικές γνώσεις σχετικές, με τους σκοπούς της 

αστικής εταιρείας. 

3. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη ή των αναπληρωτών του, μέσα σ’ ένα 

μήνα από την εγκατάσταση των Αρχών της Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης, για όλη τη 

Περιφερειακή περίοδο και η θητεία τους λήγει, σε κάθε περίπτωση, με την εγκατάσταση 

των νέων μελών. Για την πρώτη μεταβατική περίοδο, η θητεία θα είναι ισόχρονη με το 

υπόλοιπο της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιόδου 2014-2019.  

4. Αν ύστερα από δυο διαδοχικές ψηφοφορίες κανένας δεν συγκεντρώνει   την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του γίνεται τρίτη   ψηφοφορία, κατά την 

οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη   πλειοψηφία των παρόντων (σχετική 

πλειοψηφία). Αν στην τρίτη ψηφοφορία    δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο 

προεδρεύων ενεργεί   ανάμεσά τους κλήρωση.  Αν δεν επιτευχθεί εκλογή όλων των μελών 

για οποιοδήποτε λόγο, ή αν   η συνεδρίαση ματαιωθεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε 

πέντε μέρες και  εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
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5. Τα  μέλη  του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς  αποζημίωση,  

δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή  άλλων εξόδων για δαπάνες που  πραγματοποίησαν για 

εκτέλεση  υπηρεσίας,  μετά από εντολή του Δ.Σ. 

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας: 

α) Ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε). 

β) Διορίζει τον Διευθυντή μετά από εισήγηση της Ε.Ε. 

γ)  Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

δ)  Εγκρίνει  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό   και  τον   απολογισμό  που εκπονεί η   

Εκτελεστική Επιτροπή. 

ε)  Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

στ) Μπορεί να συγκροτεί  Επιτροπές, μόνιμες ή  ad hoc  και  να συντάσσει 

κατάλογο φορέων, συνεργατών και χορηγών οι οποίοι θα συμβάλουν στην προώθηση των 

σκοπών του Πολιτιστικού Οργανισμού. 

7. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο. 

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα 

μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο 

ημερών και θεωρείται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών και 

πάντως όχι κάτω του ενός τρίτου αυτών. 

9.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και 

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

10. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Διευθυντή και 

του Γραμματέα της Ε.Ε. 

Β) Πρόεδρος 
1. Πρόεδρος  του Οργανισμού  Πολιτιστικής   Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας  είναι ο 

εκάστοτε Περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιπεριφερειάρχης. 

2.  Ο  Πρόεδρος συντάσσει την Ημερήσια  Διάταξη, συνεπικουρούμενος από   τον   

Διευθυντή, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και διευθύνει τις συζητήσεις του.  

3. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον κάθε Αρχής, των Δικαστηρίων και κάθε 

προσώπου Νομικού ή Ιδιωτικού. 

4. Εντέλλεται την πληρωμή κάθε δαπάνης που περιέχεται στον εγκεκριμένο  

προϋπολογισμό  ή που αποφασίστηκε από το  Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Με απόφαση του μπορεί να 

μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του  στο  Διευθυντή του Νομικού  Προσώπου  και 

οποτεδήποτε να τις ανακαλεί. 

5. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Γ)  Αντιπρόεδρος 

1. Ο Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Στερεάς Ελλάδας  και ορίζεται στη θέση του από το Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην 
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πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά την εκλογή του, ένα από τα μέλη του, με μυστική 

ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο Πρόεδρος του Οργανισμού.  

2. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Σε περίπτωση   

δικής του απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο των μελών του Δ.Σ. 

Δ)  Εκτελεστική  Επιτροπή 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, συγκροτείται τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε)  από τα 

μέλη του Δ.Σ. 

2. Αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από δύο μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική 

πλειοψηφία, μόλις αυτό καταρτιστεί σε σώμα και συνεδριάσει. Η θητεία της εκτελεστικής 

επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.  Η εκλογή γίνεται μόλις το 

διοικητικό συμβούλιο καταρτιστεί σε σώμα και συνεδριάσει. Εκλέγεται και ένα 

αναπληρωματικό μέλος, το οποίο αναπληρώνει οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη 

κωλύεται ή απουσιάζει. 

3. Γραμματέας της Ε.Ε. ορίζεται από τα μέλη του  Δ.Σ. του Οργανισμού. 

4. Η Ε.Ε. είναι αρμόδια και υπεύθυνη για:  

α) Την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ  

β) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού   και του   απολογισμού   των 

πεπραγμένων του Νομικού Προσώπου τους οποίους, στην αρχή και στο   τέλος   εκάστου   

έτους   αντίστοιχα,  υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. 

γ) Τη μέριμνα για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και για κάθε θέμα της 

διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Πολιτιστικού  Οργανισμού.  

δ) Τη λήψη πρωτοβουλιών και την εκδήλωση ενεργειών σε περιπτώσεις θεμάτων 

για τα οποία δεν είχε μεν ληφθεί ειδική απόφαση από το Δ.Σ., σχετίζονται όμως, 

οπωσδήποτε, με την υλοποίηση των σκοπών του Πολιτιστικού Οργανισμού. 

ε) Την απόφαση έγερσης αγωγών, παραιτήσεων απ’ αυτές , ή για εξώδικο ή 

δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και την άσκηση ενδίκων μέσων. 

στ) Την απόφαση για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές.  

Σε κάθε όμως περίπτωση για τις παραπάνω ενέργειες θα αποφασίζει η Ε.Ε. με 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών της και στη συνέχεια θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο  μπορεί με απόφασή του να  μεταβιβάζει αρμοδιότητές 

του στην εκτελεστική επιτροπή, εκτός από τις  εξής  περιπτώσεις :   

α) Τον κανονισμό των εργασιών του και των εργασιών της εκτελεστικής επιτροπής, 

καθώς και τον οργανισμό υπηρεσιών του.  

β) Τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του.  

γ) Την απαλλοτρίωση ακινήτων.  
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δ) Το πρόγραμμα εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.   

ε) Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.  

6. Ο πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει ορισμένες από τις 

αρμοδιότητές του σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στο γενικό  διευθυντή, που τυχόν 

προβλέπεται από τον οργανισμό  ή σε   άλλο στέλεχος του προσωπικού του νομικού 

προσώπου. 

7. Ο Γραμματέας και τα μέλη της Ε.Ε. διορίζονται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση 

του Προέδρου του για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. 

8.  Η Ε.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα και 

έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

 

Άρθρο 4 
Διευθυντής 
 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού  Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

προσλαμβάνεται Διευθυντής του Νομικού Προσώπου,  με ειδικά προσόντα και εμπειρίες 

στο αντικείμενο, μετά από προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με εισήγηση του Δ.Σ. 

το οποίο καθορίζει τα προσόντα, τις διαδικασίες πρόσληψης και τις αποδοχές του. 

2. Η διάρκεια της θητείας του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί. 

3. Ο Διευθυντής ασχολείται αποκλειστικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του 

Οργανισμού. Έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας, της διοίκησης και του ελέγχου   του  

προσωπικού και όλων των παραρτημάτων και υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, όπως 

τις ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι κανονισμοί τους οποίους θεσπίζει το Δ.Σ. και η Ε.Ε. 

4. Αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τον Οργανισμό και εισηγείται στην Ε.Ε. σχετικά με το διορισμό, την προαγωγή, 

την πειθαρχική εξουσία και την απόλυση του προσωπικού. 

5. Ο Διευθυντής μετέχει, χωρίς ψήφο, ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τηρεί τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων υπό την εποπτεία του Γραμματέα της Ε.Ε. και την αλληλογραφία του 

Πολιτιστικού Οργανισμού. 

6.  Ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, 

σε λειτουργό ή υπάλληλο Δημόσιας Υπηρεσίας ή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιου Οργανισμού με απόφαση του Περιφερειάρχη. 

7. Ο Διευθυντής δικαιούται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων για δαπάνες που 

πραγματοποίησε για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, μετά από εντολή της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η σχετική δαπάνη για έξοδα και οδοιπορικά βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Πολιτιστικού Οργανισμού. 
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Άρθρο 5  
Πόροι 

Οι  πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Στερεάς Ελλάδας, προέρχονται : 

α)  από  τον Τακτικό και Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.    

β) από θεσμοθετημένους πόρους εκ μέρους των  Περιφερειακών Ενοτήτων και 

ετήσιες επιχορηγήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. 

γ) από  χορηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς. 

δ) από δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα  εξ’ αυτών εισοδήματα. 

ε) από  τόκους από τις καταθέσεις του στις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς 

οργανισμούς και  

στ) από κάθε αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων . 

ζ) από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. 

 

Άρθρο 6 
Διαχειριστικός Έλεγχος 

Ο κατασταλτικός διαχειριστικός έλεγχος του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

διενεργείται από τριμελή Επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Άρθρο 7   
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου εκδίδεται από το 

Δ.Σ. καθορίζει τη οργάνωση και λειτουργία του, τους υπηρεσιακούς τομείς, τις θέσεις, τους 

όρους πρόσληψης προσωπικού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. καθώς και την 

εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού. 

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την  έκδοση του σχετικού κανονισμού, το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβλέψει γραμματειακή υποστήριξη με πρόσληψη  ή  

απόσπαση από άλλες Υπηρεσίες ενός έως 2 υπαλλήλων προκειμένου  να  υποβοηθηθεί 

το διοικητικό και οικονομικό έργο του Νομικού Προσώπου. 

 
Άρθρο 8 
Σφραγίδα 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Στερεάς Ελλάδας. διαθέτει σφραγίδα που γράφει 

κυκλικά «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  και  στη   

μέση  ενδεικτικά  το έμβλημα   της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ως εξής : 

(α) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μέχρι του ποσού των ……… ………… 

……(……….€). 

(β) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€). 

(γ) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας   μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€). 

(δ) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€) και  

(ε) Για τη Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, μέχρι του ποσού των ……… 

…………………(……….€).   

 

 

Η παρούσα απόφαση που αποτελεί και το Τροποποιημένο Καταστατικό του εν 

λόγω Οργανισμού και έλαβε αριθμό ……….., να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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