
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

2 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) απόφασης «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρε-
σιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων δι-
δασκόντων.

3 Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των επι-
τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας δύο (2) υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για το έτος 2018.

4 Ανάθεση υπογραφής «με εντολή Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης» σε υπάλληλο του Αυτοτελούς Κλι-
μακίου Ασύλου Κω.

5 Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 
(Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)», ως προς την ετήσια τα-
κτική επιχορήγηση του Δήμου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 211387/N1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-

ζόμενου με ΜΦΠΑΔ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-

σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφα-
ση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. Φ2.ΓΒ197102/Δ5/23-12-2013 (ΦΕΚ 
419/Β΄/20-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην ΚΑΜΑΚΑΡΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

6. Την με αριθμ. Φ.17/1261/28-3-2018 αίτηση της ενδι-
αφερόμενης (αριθμ. ΥΠΠΕΘ 54764/Ν1/03-04-2018) για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

7. Την με αριθμ. ΔΑ/59602/05-11-2018 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ2.ΓΒ197102/Δ5/
23-12-2013 (ΦΕΚ 419/Β΄/20-2-2014) άδεια του Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ, ως προς τη διεύθυνση λειτουργίας, τη συστέγαση, 
τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυναμικό-
τητα των νηπίων, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην
ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου 
για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυνα-
μικότητας οι δύο (2) είκοσι ενός (21) νηπίων, και η μία 
είκοσι (20) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΚΑΜΑ-
ΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Περικλέους 
3-5, στην Ελευσίνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Φ.353.1/27/211928/E3 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/

Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) απόφασης «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρε-

σιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

διδασκόντων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 1α του ν. 4547/2018 (Α΄102),
β) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και

2. την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002
(1340 Β΄) υπουργική απόφαση, «Καθορισμός των ειδι-
κότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα-
μένων των  περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλ-
λόγων διδασκόντων».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-

πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/517/208962/
Β1/4-12-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/
8-10-2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπλη-
ρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Η παρ. ιδ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμη-
μάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των 
Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου και των Διευθυντών Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 56309/Δ1/19425 (3)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 

επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας δύο (2) υπαλλήλων του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για το 

έτος 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 

Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του μέρους Β΄ του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄).

2. Το π.δ. 94/2011 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 225 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 A΄).

6. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

7. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 (ΦΕΚ 
2169 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
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γύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (ΦΕΚ 3801 Β΄)
και οικ. 59285/18416/12-12-2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄) αποφά-
σεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Την αριθμ. Φ.30316/52805/Δ9/13850/30-03-2017 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας μετακινουμένων 
προσώπων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλή-
λων (ΜΤΠΥ)» (ΦΕΚ 1215 Β΄).

9. Την αριθμ. 54265/Δ1/18642/17-10-2018 απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Τροποποίηση 
της Φ.30316/52805/Δ9/13850/30-03-2017 (ΦΕΚ 1215 
Β΄) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού ανωτάτου 
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας μετακινουμένων προσώπων του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)» (ΦΕΚ 4793 Β΄).

10. Το με αριθμ. 56483/8193/29-10-2018 έγγραφο του 
ΜΤΠΥ.

11. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας πέραν του 
ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, δύο (2) υπαλλήλων του 
ΜΤΠΥ προκειμένου να συνεχιστεί η διενέργεια εκτός 
έδρας προγραμματισμένων ελέγχων, κατά το β΄εξάμηνο 
του 2018, σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, σε 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με στόχο την ορθή διενέργεια και από-
δοση των εισφορών και πόρων του.

12. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 7.480,00 € περί-
που και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΜΤΠΥ έτους 
2018 (ΚΑΕ 0711, 0715, 0721).

13. Την με αριθμ. 58518/4999/14-11-2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των επι-
τρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, που κα-
θορίστηκε με τις Φ.30316/52805/Δ9/13850/30-03-2017 
(ΦΕΚ 1215 Β΄) και 54265/Δ1/18642/17-10-2018 (ΦΕΚ 
4793 Β΄) αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομι-
κών, για δύο (2) υπαλλήλους του τμήματος ελεγκτών 
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 
για το έτος 2018, ως εξής:

α) για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο-
νομικού υπέρβαση κατά είκοσι (20) ημέρες και

β) για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογι-
στικού υπέρβαση κατά είκοσι (20) ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής  Αναπληρωτής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 11455 (4)
Ανάθεση υπογραφής «με εντολή Αναπληρώτριας 

Προϊσταμένης» σε υπάλληλο του Αυτοτελούς 

Κλιμακίου Ασύλου Κω.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», όπως ισχύει.
2. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

3. Τον ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και 
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμε-
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρου 49 παρ. 1 στοιχεία δ' και ι' του π.δ. 122/ 
2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής» όπως ισχύει.

5. Την παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 2939/1-2-2018 
απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊσταμένους ή Αναπλη-
ρωτές Προϊσταμένους της Υπηρεσίας Ασύλου».

6. Την με αριθμ. οικ. 8183/26-5-2016 απόφαση της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β' 1618) με 
θέμα «Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω».

7. Την με αριθμ. 5027/20-03-2017 απόφαση της Δι-
ευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου με θέμα «Ορισμός 
αναπλήρωσης Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Κλιμακίου 
Ασύλου Κω».

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας Ασύλου, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση υπογραφής «με εντολή Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης» στην Ελένη Κάππα ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού του ΑΚΑ Κω στα κατωτέρω έγγραφα αρμοδιό-
τητας Προϊσταμένης και συγκεκριμένα:

- Αίτημα για στέγαση αιτούντος διεθνή προστασία.
- Αίτημα για διορισμό επιτρόπου ανηλίκου.
- Αίτημα για μεταγωγή ή ακύρωση μεταγωγής κρα-

τουμένου.
- Έγγραφα ενημέρωσης ΕΛ.ΑΣ.
- (Μη) Εισήγηση κράτησης διοικητικού κρατουμένου.
- Παρουσιολόγια υπαλλήλων (μονίμων/ΣΟΧ/αποσπα-

σμένων αστυνομικών/interims EASO).
- Απόφαση πράξης θέσης στο αρχείο.
- Απόφαση αλλαγής στοιχείων.
- Απόφαση παραπομπής για διαπίστωση ανηλικότητας.
- Πράξεις προσδιορισμού ηλικίας των αιτούντων.
- Κάθε είδους διαβιβαστικό έγγραφο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κως, 10 Δεκεμβρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΕΥΓΕΝIΑ ΑΔAΜ

I

    Αριθμ. 74276 (5)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

(Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)», ως προς την ετήσια τα-

κτική επιχορήγηση του Δήμου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α') 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98/Α') «Κύρωση της από 31.12.2012 πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας 
και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 103 του ν. 3852/2010,
ε) των άρθρων 235 και 239 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 

Α'/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
στ) του π.δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α') «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την 14192/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως 
Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

3. Την οικ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο με αριθμό 11 του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού 
Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των Δήμων».

4. Την 34/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λέρου περί «Συγχώνευσης των υφιστάμενων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λέρου 
και ειδικότερα α) του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Λέρου, β) του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας 
Άθλησης Δήμου Λέρου και γ) του Οργανισμού Παιδικού 
Σταθμού Δήμου Λέρου και σύστασης νέου Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Λέρου με την επω-
νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλη-
τισμού-Πολιτισμού Λέρου» (ΦΕΚ 1141/Β'/03.06.2011).

5. Την 77/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δήμου Λέρου περί «Τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του 
Δήμου Λέρου με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός 
Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου"» 
(ΦΕΚ 2659/Β'/28.09.2012).

6. Την 43403/30.06.2016 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί τροποποί-
ησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», ως προς την ετήσια τακτική επι-
χορήγηση του Δήμου (ΦΕΚ 1959/Β'/30.06.2016).

7. Την 156/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Λέρου «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου με 
την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθ-
μών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου», ως προς την ετή-
σια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της 156/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λέρου περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέρου του Νομού Δω-
δεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕ-
ΡΟΥ (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)», (ΦΕΚ 1141/Β'/03.06.2011), 
όπως τροποποιήθηκε με την 77/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 2659/Β'/ 
28.09.2012) και την 43403/30.06.2016 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(ΦΕΚ 1959/Β'/30.06.2016), ως εξής:

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του «Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ» είναι:
• χρηματοδοτήσεις-επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες από Κ.Α.Π.,
• έσοδα από κινητή περιουσία,
• έσοδα από μισθώματα,
• έσοδα από συνδρομή για συμμετοχή σε εθνικά και 

κοινοτικά προγράμματα,
• η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Λέρου, 

η οποία ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000,00) ευρώ,

• κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 7

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
00.6715.0005 «Επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό 
Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου», του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το οικονομικό 
έτος 2018 και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη σε βάρος 
του ίδιου Κ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 34/2011 και η 77/2012 απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ      

*02057792112180004*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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