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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης (29881/16.06.2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου
της επιχείρησης SUN SOLUTION Μ.Ε.Π.Ε., για την
ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

2

Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου
σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

4

Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.

5

Καθορισμός κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος
για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Καστοριάς, οικ.
έτους 2019.

6

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Φλώρινας έτους
2019.

7

Αρ. Φύλλου 285

ΥΠΕ/5/02220/Ε/ΕΝ1_1/ν. 3299/2004/16.06.2014 (ΦΕΚ
1648/Β΄/20.06.2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου
της επιχείρησης SUN SOLUTION Μ.Ε.Π.Ε., για την ενίσχυση
του με το κίνητρο της επιχορήγησης», λόγω διόρθωσης
της επωνυμίας του φορέα από «SUN SOLUTION Μ.Ε.Π.Ε.»
σε «SUN SOLUTION - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της 29881/ΥΠΕ/5/
02220/Ε/ΕΝ1_1/ν. 3299/2004/16.06.2014 (ΦΕΚ 1648/
Β΄/20.06.2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και την υπουργική απόφαση
77685/21.07.2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας της» (Β΄ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

Παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς τον Δήμο Ορεστιάδας.

Αριθμ. 6276/Ζ1
(2)
Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
Τροποποίηση απόφασης (29881/16.06.2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου
της επιχείρησης SUN SOLUTION Μ.Ε.Π.Ε., για την
ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης».
Με την 138474/ΥΠΕ/5/02220/Ε/ΕΝ1_1/ν. 3299/ 2004/
20.12.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθμ. 29881/

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 5 εδ. β΄ και γ΄ του άρθρου 10 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
β. του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 4521/2018 (Α΄38),
γ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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δ. του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
ε. της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύσταση -Συγκρότηση-Ορισμός μελών
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής/ Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα πρακτικά συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος (συνεδριάσεις αριθμ. 28/20-12-2018,
θέμα 24ο και 1/8-01-2019, θέμα 17ο).
3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/008ΝΠ/4496/Β/11-01-2019 εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις στο σκέλος
δαπανών του προϋπολογισμού του ιδρύματος ή του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Ίδρυση κατευθύνσεων σε Τμήματα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ιδρύονται στα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου
ως εξής:
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
2. Διοίκησης Μονάδων
Τμήμα Διοίκησης
Υγείας και Πρόνοιας
1. Επιχειρήσεων
(από το Ε’ Εξάμηνο) 3. Μάρκετινγκ
4. Πληροφοριακών
Συστημάτων και Λήψης
Αποφάσεων
Τμήμα Λογιστικής
1. Λογιστικής
και Χρηματοοικο2.
νομικής
2. Χρηματοοικονομικής
(από το Ε’ Εξάμηνο)
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Μηχανικών
Βιομηχανικής
1. Σχεδίασης
και Παραγωγής
(από το Ε’ Εξάμηνο)

1. Τεχνολογίες
Αυτοματισμού
2. Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος
3. Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

1. Δομοστατικών Έργων
Τμήμα Πολιτικών
2. Γεωτεχνικών Έργων
2.
Μηχανικών
(από το Στ’ Εξάμηνο) 3. Υδραυλικών Έργων
4. Συγκοινωνιακών Έργων
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Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1

Τμήμα Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας
(από το Ε΄ Εξάμηνο)

1. Γραφιστικής
2. Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών

Δ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Αισθητικής
και Κοσμητολογίας
Τμήμα Βιοϊατρικών 2. Ακτινολογίας1 Επιστημών (από το Ακτινοθεραπείας
Δ΄ Εξάμηνο)
3. Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Οδοντικής Τεχνολογίας
5. Οπτικής και Οπτομετρίας
Τμήμα Δημόσιας
και Κοινοτικής
2
Υγείας (από το
Δ΄ Εξάμηνο)

1. Δημόσιας Υγείας
2. Κοινοτικής Υγείας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 5978/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.
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 άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
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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 αριθμ. 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).
5. Την αριθμ. Φ.2.Α/125895/Δ5/10-09-2013 (ΦΕΚ 201/
Β΄/03-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με
τις αριθμ. Φ.2./190531/Δ1/25-11-2014 (ΦΕΚ 3258/Β΄/
04-12-2014) και 147772/Δ1/13-09-2016 (ΦΕΚ 3186/Β΄ /
05-10-2016) όμοιες υπουργικές αποφάσεις.
6. Την από 28-03-2018 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τροποποίηση της άδειας του
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 2ου
Δημοτικού Σχολείου.
7. Την αριθμ. ΔΑ/63652/04-12-2018 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05-11-2016) 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 απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.Α/125895/Δ5/
10-09-2013 (ΦΕΚ 201/Β΄/03-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε
με τις αριθμ. Φ.2./190531/Δ1/25-11-2014 (ΦΕΚ 3258/Β΄/
4-12-2014) και 147772/Δ1/13-09-2016 (ΦΕΚ 3186/Β΄/
05-10-2016) όμοιες υπουργικές αποφάσεις, ως προς τον
αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και τη δυναμικότητα,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δέκα τέσσερις
(14) αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) δυναμικότητας είκοσι
πέντε (25) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι
(26) μαθητών στο ισόγειο, δύο (2) δυναμικότητας είκοσι
πέντε (25) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι (26)
μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών
στον πρώτο όροφο, και τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι
τεσσάρων (24) μαθητών, τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι
πέντε (25) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι
(26) μαθητών στον δεύτερο όροφο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «2ο Ιδιωτικό
Δημοτικό Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Υψηλάντη 9, στην Αργυρούπολη Αττικής, με νόμιμο εκπρό-
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σωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Αντώνιο Πασχάλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/550-α΄
(4)
Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 54) και εν συνεχεία η παρ.
2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
β)Των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως
ισχύουν.
γ) Του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»(Α΄ 54), όπως
ισχύει.
δ) Του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία
του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 156).
ζ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
η) Την αριθμ. Υ55/29-08-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄
3715).
θ) Την αριθμ. Υ56/29-08-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄ 3715).
ι) Τη διάταξη του άρθρου 1 της αριθμ. 178 απόφασης
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα Σιδηροπούλου».
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με έδρα την Αθήνα (Π. Κανελλοπούλου 4), Πενταμελούς
Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιου για όλο το πολιτικό
προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στο ανωτέρω
Υπουργείο, το οποίο συγκροτείται ως ακολούθως:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή
αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος,
προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει
την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9
του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 και υπηρετούν στην
έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος
υπάλληλος».
2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των φορέων
που υπάγονται σε αυτό, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό
τουλάχιστον Γ΄.
3. Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
είναι διετής.
4. Η αριθμ. ΕΜ/2/98/13-07-2012 απόφαση Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση
Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους φορείς που
υπάγονται σε αυτό» (Β΄ 2153) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, παραμένει σε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, η
οποία καταργείται με την έναρξη ισχύος της παρούσης.
5. Η ισχύς της παρούσης υπουργικής απόφασης αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τεύχος Β’ 285/07.02.2019

Αριθμ. 69
(5)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος
για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Καστοριάς,
οικ. έτους 2019.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 65, 77, 91, 92, 93 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 75-91 και του άρθρου 95 «Κύριοι διατάκτες προϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών», του
Κεφαλαίου Γ΄ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή
δαπανών του δημοσίου» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2314/1953 «Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού
των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» (Α΄ 59).
3) Τις διατάξεις της παρ. 10 «Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα» του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).
4) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών - διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5) Το ν. 4584/2018 (ΦΕΚ A΄ 213) «Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
6) Τα άρθρα 1 και 2 παρ. Ι της αριθμ. 2/5091/
0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741 Β΄) Υπ. Οικονομικών «Περί
καθορισμού διαδικασίας και δικ/κών για την πληρωμή
δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
7) Το άρθρο 10 παρ. ι΄ της αριθμ. 2/30508/0004/
5-05-2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής ’Με εντολή Υπουργού’» (B΄ 785),
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
8) Την απόφαση κατανομής των πιστώσεων της
ΔΥΕΕ στο Ν. Καστοριάς (ΑΔΑ:ΩΛΜΕΗ-ΔΦΟ) και την
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση, στον
Φ./Ε.Φ.: 1023-204-0312600 και στον ΚΑΕ 2410288001,
οικ. έτους 2019.
9) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ.
πρωτ. 39/11-1-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΖΘΗ-ΡΩ2 ) της Δ.Υ.Ε.Ε. στο
νομό Κοζάνης συνολικού ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.880,00 €), που καταχωρήθηκε με
α/α 6507 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής
της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Καστοριάς.
10) Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης καθαρισμού
των χώρων που στεγάζεται η Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Καστοριάς,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο
Ν. Καστοριάς, στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ
(240,00 €), για το έτος 2019 και μέχρι 31-12-2019.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχουπροϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 15 Ιανουαρίου 2019
Η Προϊσταμένη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 56
(6)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Φλώρινας έτους
2019.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 65, 77, 91, 92, 93 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 75-91 και του άρθρου 95 «Κύριοι διατάκτες προϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών», του
κεφ. Γ΄ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
του δημοσίου» του ν. 4446/2016 (Α΄ 2 40).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/
1953 «Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των
δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» (Α΄ 59).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 «Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα» του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
5. Τον ν. 4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Α΄ 213).
6. Τα άρθρα 1 και 2 παρ. Ι της αριθμ. 2/5091/0026/
25-05-2012 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» [Β΄ 1741], απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
7. Το άρθρο 10 παρ. ι΄ της αριθμ. 2/30508/0004/
05-05-2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’» (Β΄ 785),
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
8. Την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό της Δ.Υ.Ε.Ε
στο Νομό Φλώρινας πίστωση, ποσού τριών χιλιάδων
[3.000,00] ευρώ, στον ΚΑΕ 2410288001 Ειδ. Φ. 1023-2040315000, οικονομικού έτους 2019.
9. Την απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 33/
11-01-2019 της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Κοζάνης, με ΑΔΑ:
62Ν3Η-ΕΚΜ και αριθμ. καταχ. 6401 στο Βιβλίο Εγκρ. και
Εντ. Πληρωμής της ΔΥΕΕ στο Ν. Φλώρινας.
10. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης καθαρισμού των
χώρων που στεγάζεται η Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Φλώρινας,
αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο
νομό Φλώρινας, στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξη
[286,00] ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 14-02-2019
μέχρι 31-12-2019.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου Προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 14 Ιανουαρίου 2019
Η Προϊσταμένη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/16955/568/70/20
(7)
Παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς τον Δήμο Ορεστιάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ 101/Α΄/08-05-1968).
β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).
γ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 23 του ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων
αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/23-02-2012),
όπως τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο με το άρθρο 44
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/
26-03-2014).
ε) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22-04-2005).
στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018), όπως
ισχύει.
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017), όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄/23-11-2017), όπως ισχύει.
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θ) Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 157/Α΄/20-10-2017), όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/
Α΄/22-09-2015).
ια) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016).
ιβ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).
ιγ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
05-11-2016).
ιδ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α΄/
29-08-2018).
ιε) Της αριθμ. Υ55/29-08-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 3715/Β/29-08-2018).
ιστ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11-11-2016) και της
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 97295/4796/434/325/
28-02-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 852/Β΄/
09-03-2018).
ιζ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/
552/439/13-03-2018 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και
των υπαγομένων στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων» (ΦΕΚ 987/Β΄/20-03-2018) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/

Τεύχος Β’ 285/07.02.2019

ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/239984/9579/1567/1323/22-05-2018
απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439/13-03-2018 απόφασης
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών μονάδων» (ΦΕΚ 1926/Β΄/
30-05-2018).
α) Το αριθμ. 15 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Ορεστιάδας την 05-09-2003
(απόφαση 210/2003) σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης εμβαδού 16.100 τ.μ. στο Ο.Τ.
451 (Α-Β-Γ-Δ-Α) του συνοικισμού Οινόης, όπως φαίνεται
στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την κατασκευή του
νέου κλειστού γυμναστηρίου Ορεστιάδας.
β) Την αριθμ. 46522/14-10-2003 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού με την οποία η Γ.Γ.Α. αποδέχεται
την απόφαση 210/05-09-2003 του Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας για τη δωρεάν παραχώρηση.
γ) Την αριθμ. ΤΥ-Εγ/Φ140-10/οικ.43913/06-10-2008
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για την
οριστική παραλαβή από τη Γ.Γ.Α. του έργου: «Κατασκευή
Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας».
δ) Το αριθμ. 6565/23-04-2018 αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» στον Δήμο Ορεστιάδας.
ε) Το αριθμ. 13 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας την 22-05-2018
(απόφαση 149/2018, ΑΔΑ: 7ΑΝΡΩΞΒ-ΔΓΔ) σχετικά με
την έγκριση αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση του
κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού προς τον Δήμο Ορεστιάδας.
στ) Το αριθμ. 18 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας την 17-07-2018 (απόφαση 223/2018, ΑΔΑ: 643ΩΩΞΒ-3ΡΜ) με το οποίο εγκρίνεται η ανάληψη από τον Δήμο των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.
ζ) Το αριθμ. 12014/30-07-2018 έγγραφο του Δήμου
Ορεστιάδας, με το οποίο παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τις πιστώσεις που αφορούν στην
πραγματοποίηση των δαπανών που θα προκύψουν από
την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης.
η) Την Α.Π.: ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/94 εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του προϋπολογισμού του ανωτέρω
Δήμου, η οποία δύναται να ανέλθει έως του ποσού των
173.600 €, για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους,
και ως εκ τούτου δεν επέρχεται επίπτωση στο ΜΠΔΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Παραχωρείται κατά χρήση στον Δήμο Ορεστιάδας
για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, χωρίς αντάλλαγμα, το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» που έχει
κατασκευαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
σε δωρεάν παραχωρημένη από τον Δήμο Ορεστιάδας
δημοτική έκταση εμβαδού 16.100 τ.μ. Η παραχωρημένη
αυτή έκταση βρίσκεται στο Ο.Τ. 451 του συνοικισμού
Οινόης, όπως απεικονίζεται στο από Απρίλιο 2018 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Ορεστιάδας, με συντάκτη τον Πολιτικό Μηχανικό Σαράντη Παπαδόπουλο, κλίμακας 1:200 και περιμετρικά στοιχεία
Α-Β-Γ-Δ-Α, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της απόφασης αυτής.
Η παραχώρηση χρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου
πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ
35/Α΄/23-02-2012), όπως τροποποιήθηκε το πρώτο
εδάφιο με το άρθρο 44 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/
26-03-2014) και συγκεκριμένα:
α) Να διατηρείται η αθλητική χρήση του παραχωρούμενου κλειστού γυμναστηρίου για όλη τη διάρκεια της
παραχώρησης.
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β) Το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή η τέλεση
εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάμενων, να γίνεται με δαπάνες του Δήμου
Ορεστιάδας, βάσει μελετών που θα συντάσσονται από
τον Δήμο Ορεστιάδας και θα εγκρίνονται από τη Γ.Γ.Α.
γ) Το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο
Ορεστιάδας.
Η παραχώρηση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον Δήμο Ορεστιάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02002850702190008*

