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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 34583 (1)

Απονοµή της Ηθικής Αµοιβής του Επαίνου
σε δύο (2) υπαλλήλους». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 και των δια−

τάξεων των παρ.1 και 3 του άρθρου 62 του ν.3528/2007 
«Κώδικας ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. » (Α΄ 26)

2. Το Π.δ/γµα 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄167) 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 40 
του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

3. Το Π.δ/γµα 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία 
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20)

4. Το Π.δ/γµα 54/2015 «∆ιορισµός Υπουργών , Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 83)

5. Τη µε αριθµ. ΕΜΠ.57/12.9.2014 εισήγηση της Γενικής 
Γραµµατέως ΥΠΕΚΑ, περί απονοµής της ηθικής αµοιβής 
του επαίνου στους υπαλλήλους ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ευαγγελία 
και ΤΙΚΟ − ΜΟΥΣΤΑΚΑ Βασίλειο.

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 5110/24.10.2014 έγγραφό της Γε−
νικής Γραµµατέως ΥΠΕΚΑ µε το οποίο γνωστοποίησε 
αναλυτικά το έργο που εκτέλεσαν οι προαναφερόµενοι 
υπάλληλοι πέρα από τη συνηθισµένη ή κανονική δράση 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν 
ανατεθεί στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας

7. Τη µε αριθµ πρωτ. οικ. 144/13.1.2014 απόφαση της 
Γενικής Γραµµατέως Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε την οποία η υπάλ−
ληλος ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ευαγγελία ορίστηκε ως µέλος της 
οργανωτικής επιτροπής για της εκδηλώσεις/επίσηµες 
συναντήσεις κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρί−
ας του Συµβουλίου της ΕΕ και ο υπάλληλος ΤΙΚΟΣ − 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Βασίλειος ορίστηκε ως συντονιστής της 
οργανωτικής επιτροπής για της εκδηλώσεις/επίσηµες 
συναντήσεις κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας 
του Συµβουλίου της ΕΕ..

8. Με την ΗΠ 6409/191/Ε−102/6.2.2014 απόφαση µε την 
οποία η ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ευαγγελία ορίστηκε µέλος οµάδας 
εργασίας του Συµβουλίου της ΕΕ για τα ∆ιεθνή Περι−
βαλλοντικά θέµατα/Σύµβαση Άαρχους (WPIEI Aarhus & 
WPIEI PRTR)

9. Με την ΗΠ 6410/190/Ε−102/6.2.2014 απόφαση µε την 
οποία η ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ευαγγελία ορίστηκε µέλος της οµά−
δας εργασίας του Συµβουλίου της ΕΕ για τα ∆ιεθνή Πε−
ριβαλλοντικά θέµατα/Οριζόντια θέµατα (WPIEI Horizontal)

10. Το υπ’ αριθµ. 2 πρακτικό/συν.26.2.2015 του Υπη−
ρεσιακού Συµβουλίου µονίµου προσωπικού του πρώην 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, το οποίο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ 
της απονοµής της ηθικής αµοιβής του επαίνου στους 
αναφεροµένους υπαλλήλους, αποφασίζουμε:

Απονέµουµε την ηθική αµοιβή του Επαίνου στους 
υπαλλήλους ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ ∆ιοι−
κητικού − Οικονοµικού µε ∆’ βαθµό και ΤΙΚΟ −ΜΟΥΣΤΑΚΑ 
Βασίλειο, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε Ε΄ βαθµό γιατί 
οι εν λόγω υπάλληλοι εκτέλεσαν έργο πέραν από τη 
συνηθισµένη ή κανονική δράση κατά την εκτέλεση των 
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καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

F
   Αριθμ. 53390 (2)
Τροποποίηση της αριθ. οίκ. 25224/25−04−2014 απόφα−

σης περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δα−
πανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 
του Ν. 3870/2010 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 
του Μαΐου 2014.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α; /07−06−2010) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α'/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09−08−2010) 
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές».

• του άρθρου 22 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26−04−2013) 
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περι−
εχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδι−
ότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις όμοιες του 
άρθρου 72 του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες 
Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

• του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 και του άρθρου 28 
παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11−05−2015) «Εκδη−
μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 4 / 06−02−2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06−02−2015) 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, περί αποδοχής παραι−
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας.

3. Την αριθ. πρωτ. οίκ. 25224/25−04−2014 (ΦΕΚ 1173/ 
τ.Β΄/07−05−2014, ΒΙΦΔΟΡ1Ι−ΣΘΨ) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου 
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. οίκ.68008/18−09−2014 
(ΦΕΚ 2685/τ.Β΄/09−10−2014, Ω062ΟΡ1Ι−8ΩΤ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−

σης Αιγαίου και τις αριθ. πρωτ. οίκ. 20458/26−03−2015 
(ΦΕΚ 641/τ.Β΄/21−04−2015, Ω2630Ρ1Ι−3ΚΚ) και 28768/
30−04−2015 (ΦΕΚ 1020/τ.Β΄/03−06−2015, 6Η9ΛΟΡ1Ι−ΝΟΖ) 
αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Το αριθ. πρωτ. Εμπ. 5588/05−05−2015 έγγραφο του 
Προϊστάμενου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής − Αιγαίου της Ειδικής 
Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών 
περί αλλαγής Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της 
ως άνω υπηρεσίας.

5. Το αριθ. πρωτ. 9145/30−07−2015 έγγραφο του Δι−
οικητικού Εφετείου Πειραιά περί αντικατάστασης της 
Προέδρου Εφετών και της Εφέτη που είχαν οριστεί με 
την −3− σχετική απόφαση μας ως Πρόεδρος και ανα−
πληρώτρια αυτής, αντίστοιχα στην εν λόγω Επιτροπή.

6. Τις υπηρεσιακές μεταβολές που έλαβαν χώρα στο 
προσωπικό που υπηρετεί στην έδρα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αναφερόμε−
νης στο θέμα επιτροπής και ολοκλήρωσης του έργου 
αυτής.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα κα−
θοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ως άνω −3− σχετική, ως ακολούθως:
Συγκροτούμε Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλο−

γικών Παραβάσεων στην έδρα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά, στην οποία ορίζουμε 
να μετέχουν οι κάτωθι:

1. Μαρία Κόκοτα του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΚ 018410, Πρό−
εδρος Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως 
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Περιστέ−
ρη του Στυλιανού, ΑΔΤ: ΑΙ 008719, Εφέτη του ως άνω 
δικαστηρίου.

4. ... με αναπληρωτή αυτού τον Γεώργιο Μπεζαΐτη του 
Κωνσταντίνου, ΑΔΤ: Π 337118,

Προϊστάμενο του Α' Τμήματος Ερευνών της Γ' Υποδιεύ−
θυνσης της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος Αττικής − Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας 
του Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του 
έργου της εν λόγω Επιτροπής, αποσπώνται σε αυτήν 
οι κάτωθι πέντε (5) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου:

1. Παναγιώτα Δερνίκου του Γεωργίου, ΑΔΤ: Χ 539035, 
υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. πρωτ οίκ. 25224/25−04−2014 
(ΦΕΚ 1173/τ.Β΄/07−05−2014, ΒΙΦΔΟΡ1Ι−ΣΘΨ) απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 5 Αυγούστου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21293

          Αριθμ. 14211 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− 
Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 
(ΦΕΚ 138 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 9/ Α΄/ 
14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» και την αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/ 06−02−2015) περί απο−
δοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

6. Την αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. Την αριθμ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σαμοθράκης, σχετικά με την καθι−
έρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών 
του Δήμου Σαμοθράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 149/2015 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης και καθι−
ερώνουμε α) Την λειτουργία του κάμπινγκ από 8.00 
π.μ, έως 12.00 μ.μ. όλες τις ημέρες του μήνα για το 
διάστημα λειτουργίας του, προκειμένου να εξυπηρε−
τήσει τους επισκέπτες του νησιού κατά την τουριστική 
περίοδο 

β) Τη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου από 6.00 
π.μ. έως 11.00 π.μ. και από 18.00 μ.μ. έως 22.00 μ.μ, όλες 
τις ημέρες του μήνα για το διάστημα λειτουργίας του, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους λουσμένους κατά 
την διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του.

γ) Για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού 
την πραγματοποίηση υπεραστικών δρομολογίων από 
6.30 π.μ. έως 24.00 μ.μ. έως 15 Σεπτεμβρίου και από 
6.30 π.μ. έως 20.30 μ.μ. έως 16 Σεπτεμβρίου όλες τις 
ημέρες του μήνα.

δ) Την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απα−
σχόλησης Παιδιών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας 
τους, από 14.00 μ.μ. έως 22.00 μ.μ. έως 11 Σεπτεμβρίου 
και από 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. έως 10 Σεπτεμβρίου.

ε) Την λειτουργία των συνεργείων καθαριότητας έως 
31 Αυγούστου πέραν του πενθημέρου και τα Σάββατα τις 
αργίες και τις Κυριακές προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω αύξησης 
του πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο.

στ) Την λειτουργία των συνεργείων πυρασφάλειας 
έως 31 Αυγούστου όλο το εικοσιτετράωρο και τα Σάββα−
τα, τις αργίες και τις Κυριακές προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής φύλαξη των ευαίσθητων περιοχών.

ζ) Την λειτουργία των τεχνικών συνεργείων όλες τις 
ημέρες του μήνα για όλο το έτος πέραν του ωραρίου 
λειτουργίας του Δήμου τις απογευματινές και βραδινές 
ώρες αλλά και τα Σάββατα, τις αργίες και τις Κυριακές 
για την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές του δήμου 
(π.χ. δίκτυο ύδρευσης, υδραγωγεία, γεωτρήσεις, οδικό 
δίκτυο κ.λ.π.).

Από την καθιέρωση του ωραρίου αυτού θα προκύψει 
δαπάνη ποσού 1.600,00 € επιπλέον της κανονικής μισθο−
δοσίας για το έτος 2015 και θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης 
για το έτος 2015 ως εξής:

• Κ.Α. 20/6012.01−700,00 €
• Κ.Α. 25/6012.01−400,00 €
• ΚΑ 30/6012.01−500,00 €
Ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί και τα επόμενα 

έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κομοτηνή, 31 Ιουλίου 2015

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F

    Αριθμ.: 9256 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.

του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ − 98 Α/26−4−2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγό−
ντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γε−
νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού 
Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».

4. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας− Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των 
νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού 
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και τα Τμήματα Διοικητικού −Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

6. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1021/τ.Β΄/26−5−2011), όπως 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 577/τ.Β'/2−3−2012, 3421/τ.Β΄/19−12−
2014) και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 235/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας με 
την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

8. Την αριθμ. 5970/07−07−2015 βεβαίωση της προϊστα−
μένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κ. Νευ−
ροκοπίου.

9. Την αριθμ. οικ.99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/τ.Β'/18−11−
2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, με θέμα «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παρο−
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 109949/27−11−2014 (ΦΕΚ 3320/τ.Β΄/11−12−2014) 
όμοια απόφαση.

10. Την αριθμ. 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβου−
λίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06−02−2015), σχετικά με την «Αποδοχή 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 235/2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Νομού 
Δράμας με την οποία τροποποιείται η εν ισχύ συστατική 
πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δρά−
μας, με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου» 
(ΦΕΚ 1021 /τ.Β΄/26−5−2011, ΦΕΚ 577/ τ.Β΄/2−3−2012 & 3421/τ.
Β΄/19−12−2014), με την τροποποίηση του άρθρου 5, όπως 
παρακάτω:

Το άρθρο 5 «Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ.» είναι : «α) την ετή−
σια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, β) η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 
200.000,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το 
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστο−
τε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης, γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, 
δωρεές, κληρονομιές 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 περιου−
σία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα 
χρηματοδότησης», αντικαθίσταται ως εξής: Πόροι του 

Ν.Π.Δ.Δ. είναι: «α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από 
τους ΚΑΠ, β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου 
η οποία ανέρχεται σε 230.000,00 ευρώ και η τυχόν 
έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώ−
νεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, γ) κάθε 
είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές 
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 χρηματοδότησης».

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 
30.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Κ. Νευροκοπίου οικονομικού έτους 
2015 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 00/6715.02. Επίσης 
ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προϋπο−
λογισμούς των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ.Νευροκοπίου Νομού 
Δράμας (ΦΕΚ 1021/τ.Β΄/26−5−2011), όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 177/2011 (ΦΕΚ 577/τ.Β΄/2−3−2012) & 200/2014 
(ΦΕΚ 3421/τ.Β΄/19−12−2014) αποφάσεις και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 31 Ιουλίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

      ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5)
      Στο ΦΕΚ Β΄ 1652/06−08−2015 που δημοσιεύθηκε η με 

αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21−07−2015 Υ.Α με θέμα: «Καθορισμός 
εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζό−
μενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016» διορθώνεται:

Στη σελίδα 19879 στη β στήλη, στον 16 στίχο εκ των 
άνω το εσφαλμένο «Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά» στο 
ορθό «2. Έκφραση−Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεμα−
τικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των 
Γ. Μανωλίδη κ.ά.»

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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