
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 45903/11.05.2022 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση  - αντικα-
τάσταση της υπ’  αρ. 17656/23.02.2022 (Β’  803) 
υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της 
Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με 
τον ν. 4914/2022» (Β’ 2303).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 
06.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης 
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 
συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις  - εργο-
δότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συ-
νέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 6248).

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου με την επω-
νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», 
ως προς τους πόρους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25544 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. 45903/11.05.2022 

υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση - αντικα-

τάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 (Β’ 803) 

υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της 

Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με 

τον ν. 4914/2022» (Β’ 2303). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του Μέρους Β’ του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξι-

ακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απο-
λιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247) 
και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 6, 7, 11 και 16 αυτού,

β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2) Την υπό στοιχεία Y35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

3) Την υπ’ αρ. 23662/15.03.2023 εισήγηση του Διοικητή 
της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

4) Την υπ’ αρ. 17656/17.02.2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθο-
ρισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ -ΔΑΜ, 
καθορισμός, συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμο-
διοτήτων των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης και κατανομή 
του προσωπικού αυτής» (Β’ 803).

5) Την υπ’ αριθμ. 45903/11.05.2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τρο-
ποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 
(Β’ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση 
της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ - ΔΑΜ, σύμφωνα με τον 
ν. 4914/2022» (Β’ 2303).

6) Τις ανάγκες στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και κατανομής του 
προσωπικού αυτής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 45903/11.05.2022 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση - αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 17656/23.2.2022 (Β’ 803) υπουργικής απόφασης 
με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ - 
ΔΑΜ, σύμφωνα με τον ν. 4914/2022» (Β’ 2303) και ειδι-
κότερα ως προς:

Α. τα σημεία ββ) και ε) του άρθρου 7 «Κατανομή προ-
σωπικού Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ», τα οποία αντικαθί-
στανται ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1) «ββ) Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
Χρηματοδότησης:

i. Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ii. Δύο (2) ΠΕ Μηχανικών
iii. Ένας (1) ΤΕ Μηχανικών».
2) «ε) Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου:
i. Ένας (1) ΠΕ Πληροφορικής
ii. Ένας (1) ΠΕ Μηχανικών».
Β. το άρθρο 6 «Προσόντα θέσεων ευθύνης», με την 

προσθήκη του σημείου ζ) ως ακολούθως:
«ζ) Του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Πα-

ρατηρητηρίου σε υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση 
ευθύνης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων 
φορέων και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική υπ’ αρ. 45903/11.05.2022 
(Β’ 2303) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.15/Δ’/29737 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 

06.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης 

των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 

συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργο-

δότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συ-

νέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 6248).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 79 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της 

παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμ-
βουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη 
μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), 
κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί-
ου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελλη-
νικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας 
λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ 
νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροπο-
ποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
ιδίως την περ. ιβ του άρθρου 20.

4. Τον ν. 5004/2022 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235) και την υπ’ αρ. 
122943/31945/19.12.2022 υπουργική απόφαση «Κατα-
νομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού 
Έτους 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΞ746ΜΤΛΚ-5ΒΣ).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10.  Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

13. Την υπ’  αρ. 67806/19.07.2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την 
προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και 
οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία» (Β’ 3796), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 94354/10.10.2022 (Β’ 5394) κοινή απόφαση και 
την υπ’ αρ. 127067/29.12.2022 (Β’ 6955) κοινή απόφαση.

14. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/06.12.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασί-
ας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστο-
λής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας 
και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία» (Β’ 6248).
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15. Το υπ’ αρ. 117538/07.12.2022 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές προκαλείται οικονομική 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνολικού ύψους τετρα-
κοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ (475.524,00 €) (ΕΦ: 1033-501-0000000, 
ΑΛΕ: 2310988001), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 
06.12.2022 (Β’ 6248) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ως εξής:

Μετά την παρ. 14, προστίθεται παρ. 15 ως ακολούθως:
«15. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω ανα-

στολής συμβάσεων εργασίας βάσει του άρθρου 79 του 
ν. 4949/2022 (Α’ 126) και της υπ’ αρ. 67806/19.07.2022 
(Β’ 3796) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 94354/10.10.2022 (Β’ 5394) και 
υπ’ αρ. 127067/29.12.2022 (Β’ 6955) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, παρατείνεται για τους μήνες Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο και Μάρτιο του έτους 2023».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/116685/ 
06.12.2022 (Β’ 6248) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 7453  (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου με την επω-

νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη-

τισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», 

ως προς τους πόρους. 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 6, 6Α, 6Β, 103 και 280 παρ. Ι του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’ 87),

β. των άρθρων 235, 239 και 240 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ν. 3463/2006, Α’ 114),

γ. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Kύρωση 
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις”» (Α’ 98),

δ. της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

ε. του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).

2. Την υπ’ αρ. 86784/19.12.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μα-
ριάννα Νικολαΐδου του Αχιλλέα, διορίζεται στη θέση της 
μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. οικ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο με αριθμό 
11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προ-
σωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των δήμων» (ΑΔΑ: 
4ΑΡΟΚ-ΞΘ).

4. Την υπ’ αρ. 178/2011 (Β’ 1568) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, περί συγχώνευσης 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κω:

(1) Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού Κω, 
(2) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Κω,
(3) Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Κω, 
(4) Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Δικαίου (ΟΠΑΔΔΙ), 
(5) Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Δήμου Ηρακλειδών (ΔΟΤΠΑΗΡ), 
(6) Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αντιμάχειας,
(7) Ιπποκράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ειδικό Ιστορικό 

και Λαογραφικό Αρχείο, 
(8) Λαογραφικό Μουσείο, 
(9) Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας - Παιδείας Ηρα-

κλειδών (ΔΟΠΠΗΡ), 
(10) Νηπιακός Βρεφικός Οργανισμός Κω και 
(11) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονη-

πιακών Σταθμών στο Δήμο Ηρακλειδών (ΔΟΠΒΣ) και 
σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κω με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

5. Την υπ’ αρ. 8327/10.02.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Τροποποίη-
ση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κω 
με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω”, 
ως προς τους πόρους» (Β’ 627).

6. Το υπ’ αρ. 1627/25.01.2023 έγγραφο του Δήμου Κω, 
περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Κω, 
για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημο-
τικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών Δήμου Κω.
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7. Την υπ’ αρ. 95/15.07.2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κω περί τροποποίησης της συστατικής πρά-
ξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κω με την επωνυμία «Δημο-
τικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονη-
πιακών Σταθμών Δήμου Κω» και την αύξηση της τακτικής 
επιχορήγησής του από το Δήμο Κω, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 178/2011 (Β’ 1568) από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, η 
οποία αποτελεί την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8327/10.02.2017 (Β’ 627) 
απόφαση, ως προς τους πόρους:

ΠΟΡΟΙ:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κω αυ-

ξάνεται κατά 300.000,00 € και ανέρχεται πλέον μέχρι 
του ποσού των 1.800.000,00 € ετησίως, προκειμένου 
ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω να αναβαθμίσει 
τη λειτουργία του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του,

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη-
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το νομικό πρόσωπο,

δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και 
από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κω για το οικονομικό έτος 
2023 και έχει εγγραφεί πίστωση στους Κ.Α. 00.6715.0013, 
Κ.Α. 00.6712 και Κ.Α. 00.6713, ύψους 1.800.000,00 €.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται αντίστοιχη δαπάνη 
μέχρι του ποσού των 1.800.000,00 € και θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 178/2011 (Β’ 1568) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2023

Η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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