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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2082/06.07.2016 (τ.Β).

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3908/2011.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/
13.05.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.
«Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών
Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου
τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ.
STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila
2010)» (ΦΕΚ 1013 Β), όπως ισχύει.

3

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο στη Δημοτική Ενότητα Κυριακίου του Δήμου
Λεβαδέων.

4

Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του
οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου - Ν. Ροδόπης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφαση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για τρία (3) άτομα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2016.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε.
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για το Β’ εξάμηνο 2016.

7

Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου
με την επωνυμία «Ωδείο Φώτης Μαρκόπουλος».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωσησφαλμάτωνστην2202/75660/06.07.2016
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-

Αρ. Φύλλου 2204

9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. 8006/
23.06.2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν. «Ε-ΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1981/τ.Β΄/30.06.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3908/2011.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2880/ΕΜΑ/6/00002/Γ/Ν. 3908/
2011/08-07-2016 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πιστοποιείται η
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» με δ.τ. ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.,
που αναφέρεται στην ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΚΑΔ 2008
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.39) στη θέση 6 ΧΛΜ
ΣΚΥΔΡΑΣ- ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ, του Δήμου
ΣΚΥΔΡΑΣ, της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Πέλλας) συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου
κόστους διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσια
είκοσι ευρώ (272.320,00 €) με τους εξής όρους: (α) Το
συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (272.320,00 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(272.320,00 €) που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
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(γ) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται μέχρι
του συνολικού ποσού των εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (108.928,00 €) που αποτελεί
ποσοστό 40,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
(δ) Μεσομακρόπροθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη
(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 20.3.2012
(στ) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 1.370,64 KW
(ζ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 7.600.000 τεμάχια /4.740.000 κιλά
(η) Οι νέα θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ανήλθαν σε 3,53 ΕΜΕ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ι

Αριθμ. 2233.1/ 62373 /2016
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/
13.05.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.
«Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών
Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου
τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ.
STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila
2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 84 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261),
β) του Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς
σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978»
(Α’ 2),
γ) του Π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της
Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών
1978», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή
τροποποιήθηκε» (Α’ 137),
δ) του Π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις- Αντικατάσταση του
ΠΔ 243/1998» (Α’ 232), όπως ισχύει,
ε) του Π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και
της Οδηγίας 2012/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 περί τροποποιήσεως της 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών» (Α’ 188),
στ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170),
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ζ) 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» (Α’ 114),
η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116),
θ) της αριθμ. 3514.1/01/2014/24-02-2014 απόφασης
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών»
(Β’ 562 Β’).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/2015/
13.5.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. (Β’ 1013)
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2233.1/5698/
2016/25.01.2016 υπουργική απόφαση (Β’ 248), ως προς
τα κάτωθι:
1. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των εν ενεργεία πλοηγών,
των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτωνειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και
του εκπαιδευτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με
βάση το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν
και με το οποίο προσλήφθηκαν».
2. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των καθηγητών ναυτικών
μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
(Μόνιμων- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων
Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων- ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και του εκπαιδευτικού
προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν και με το οποίο
προσλήφθηκαν».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: « Προκειμένου να λάβουν τα δικαιώματα υπηρεσίας των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου
15 απαιτείται η πραγματοποίηση της προβλεπόμενης
από τις υπόψη διατάξεις θαλάσσιας υπηρεσίας καθώς και
η καθοριζόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 15
κατευθυνόμενη εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από
450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου Αξιωματικού,
κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο
το οποίο ελέγχεται για τη κανονική συμπλήρωση του
από τον Διευθυντή σπουδών ή το νόμιμο αναπληρωτή
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/Μηχανικών,
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που του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Για να λάβουν και
τα δικαιώματα υπηρεσίας της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 θα πρέπει πλέον της προαναφερθείσας βεβαίωσης να προσκομίσουν επιπρόσθετα
πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή ΕΝ.
στους κύκλους ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
4. Στην υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως ακολούθως: «Η προσκόμιση πιστοποιητικού εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή ΕΝ. στους κύκλους ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ απαιτείται
μόνο για την καταχώριση στα πτυχία Μηχανοδηγού Α’
τάξης Ε.Ν. και Μηχανοδηγού Β’ τάξης Ε.Ν. των δικαιωμάτων Διεύθυνσης Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος από 550,01 kw μέχρι 750 kw και
Διεύθυνσης Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με
μηχανές ισχύος από 150,01 kw μέχρι 550 kw, αντίστοιχα.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής: «Στην πίσω όψη των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που αποκτώνται από εν ενεργεία πλοηγούς,
καθηγητές ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμους- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων ΕΝ και Μηχανικών ΕΝ, καθώς και
το εκπαιδευτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση
το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν και
με το οποίο προσλήφθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1, χωρίς την προσκόμιση ναυτικού
φυλλαδίου, αναγράφεται η φράση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- NOT VALID FOR SERVICE ON BOARD AS
LONG AS HE (SHE) REMAINS CIVIL SERVANT».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2016
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λικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/2010), Β) του άρθρου 1 και του
άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων»
(ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή
τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν. 2307/1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α’/1995).
2. Την αριθ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/
Β’/2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
3. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/31-12-2010)
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).
5. Την πράξη 4 της 06-02-2015 του υπουργικού συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 24 Α΄).
6. Την αριθ. 7142/171979/11-09-2014 απόφαση
(ΦΕΚ 2559/Β΄/25-09-2014) με την οποία διορίστηκε Ληξίαρχος, στη Δημοτική Ενότητα Κυριακίου, η υπάλληλος
Ρεβύθη Ελένη του Γεωργίου.
7. Την αριθ. 12764/03-06-2016 πρόταση της Δημάρχου
Λεβαδέων.
8. Την αριθ. 14295/13-06-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων περί
ύπαρξης σχετικών πιστώσεων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στο
Δήμο Λεβαδέων και στη Δημοτική Ενότητα Κυριακίου,
στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, Μπότση Γεώργιο του
Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Δ’, σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Ρεβύθη Ελένης του Γεωργίου,
λόγω συνταξιοδότησης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 12 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 4215/106174
(3)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο
στη Δημοτική Ενότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-

Ι

Αριθμ. 2398
(4)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του
οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου - Ν. Ροδόπης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφαση
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
5. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
6. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
11 του Ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
7. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
8. Τη με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24 Α΄/6-2-2014) Π.Υ.Σ.
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».
9. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/14.4.2014)
που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση
είναι κενή.
10. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.2003
απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και την υπ’ αριθμ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011) της Γενικής
Γραμματείας δημοσίων έργων.
11. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999) άρθρα 9, 52 παρ. 1,
εδ.β’, όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. Ν. 4313/
2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014).
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο
του Υπουργείου ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Οδικών Έργων (ΔΟΥ)
(ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας
για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας».
13. Τη με αρ. 1028/8.2.2016 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου - με τα οριζοντιογραφικά αποσπάσματα αποτύπωσης σήμανσης που την συνοδεύουν
- όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε σχετικά.
14. Το υπ’ αριθμ. 1/2016 πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιάσμου, η οποία αφορά σε ομόφωνη απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στον οικισμό Ιάσμου.
15. Το με αρ. 2398/16/6/2016 έγγραφο του Τμήματος
Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης σχετικά με τον
έλεγχο νομιμότητας των επί θέματι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η
υπ’αρίθμ. 27/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιάσμου, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στον οικισμό Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου
- Νομού Ροδόπης:
α. Επί της Λεωφόρου Ηρώων:
- Δημιουργία διάβασης πεζών συμβατικής μορφής (με
διαγράμμιση οδοστρώματος τύπου ‘ζέβρας’) πλησίον
της Πλατείας Δημαρχείου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-4) το οποίο
συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό.
β. Κεντρική πλατεία και οδοί Κολοκοτρώνη, Αθανασίου
Διάκου καθώς και πάροδος αυτής:
- Μονοδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη καθ’ όλο το
μήκος της (με φορά κίνησης από την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς την κεντρική πλατεία) και του τμήματος
της οδού Αθ. Διάκου από το νότιο άκρο της κεντρικής
πλατείας έως την πάροδο της και της παρόδου της Αθ.
Διάκου (με φορά κίνησης από την κεντρική πλατειά προς
την οδό Κωνσταντινουπόλεως), όπως αποτυπώνεται στο
συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-2) το οποίο
συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση προβλέπεται τοποθέτηση:
• Τριών (3) ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής
κατεύθυνσης πορείας με στροφή δεξιά (P-50δ) επί των
οδών: Καραϊσκάκη, Μπουμπουλίνας και Παπαφλέσσα
(πριν τη συμβολή τους με την οδό Κολοκοτρώνη)
• Μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή δεξιά (P-50δ) επί της
οδού Χαρ.Τρικούπη, πριν τη συμβολή της με την οδό
Αθ.Διάκου
• Μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά (P-50α) επί της
οδού Π.Π. Γερμανού πριν τη συμβολή της με την οδό
Κολοκοτρώνη.
• Τριών (3) ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (P-7): οι δύο εξ’ αυτών θα τοποθετηθούν επί της παρόδου της Αθ. Διάκου στη συμβολή με
την οδό Κωνσταντινουπόλεως και η μία θα τοποθετηθεί
επί της οδού Αθ.Διάκου στη συμβολή με την πάροδο της.
• Τριών (3) πληροφοριακών πινακίδων μονόδρομου
(Π-23), οι δύο εξ’ αυτών θα τοποθετηθούν επί της οδού
Κολοκοτρώνη και η μια επί της οδού Αθ. Διάκου.
- Τοποθέτηση μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας (P-2/STOP), στο ρεύμα ανόδου
της οδού Αθ. Διάκου στο ύψος της συμβολής της με την
πάροδο της, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-2) το οποίο συνοδεύει το
παραπάνω (15ο) σχετικό.
- Τοποθέτηση αποτρεπτικής σήμανσης (τοποθέτηση
εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων με δακτυλίους/λωρίδες υψηλής ανακλαστικότητας) στην οδό Κολοκοτρώνη,
στο πεζοδρόμιο και πλησίον του πρώην δημοτικού σχολείου (πριν τη συμβολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως),
η οποία θα αποκλείει τη στάθμευση και αφαίρεση από
την ανωτέρω συμβολή της υπάρχουσας ρυθμιστικής
πινακίδας διακοπής πορείας (P-2/STOP), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα
(Π-2) το οποίο συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό.
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- Μεταφορά και επανατοποθέτηση δύο (2) υφιστάμενων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (K-16) λόγω
συχνής διέλευσης παιδιών στην άλλη πλευρά της οδού
Κολοκοτρώνη μετά την συμβολή της με τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως και Μπουμπουλίνας με παράλληλη
τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων περιορισμού της
μέγιστης ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα, όπως αποτυπώνεται
στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-2) το
οποίο συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό.
- Δημιουργία δύο (2) διαβάσεων πεζών, συμβατικής
μορφής (με διαγράμμιση οδοστρώματος τύπου ‘ζέβρας’), επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο ύψος της εισόδου του Μ/κού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου καθώς και
στο ύψος πάνω από την συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο
οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-2) το οποίο συνοδεύει
το παραπάνω (15ο) σχετικό.
γ. Επί της οδού Θεσσαλονίκης:
Τοποθέτηση μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας (P-2/STOP), στο ρεύμα καθόδου
της οδού Ξάνθης στην συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-5) το οποίο συνοδεύει το
παραπάνω (15ο) σχετικό.
- Τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου
λόγω συχνής διέλευσης παιδιών (Κ-16) καθώς και δύο
(2) ρυθμιστικών πινακίδων περιορισμού της μέγιστης
ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα, επί των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της οδού Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται
στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-5) το
οποίο συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό.
- Δημιουργία διάβασης πεζών, συμβατικής μορφής
(με διαγράμμιση οδοστρώματος τύπου ‘ζέβρας’), επί
της οδού Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο οριζοντιογραφικό απόσπασμα (Π-5) το οποίο
συνοδεύει το παραπάνω (15ο) σχετικό.
Η απόφαση αυτή χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή/και διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
2. Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, κολωνακίων
και διαγραμμίσεων να γίνει καθ’υπόδειξη της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του οικείου δήμου.
3. Ο Δήμος Ιάσμου είναι αρμόδιος για την υλοποίηση
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
4. Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των πλαστικών κολωνακίων όπως αναφέρεται παραπάνω, ο δήμος δια της
αρμόδιας υπηρεσίας του υποχρεούται να διασφαλίσει
ότι τα συγκεκριμένα κολωνάκια θα αποτελούνται από
υλικό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και δεν καταστρέφεται από τυχόν επαφή αλλά επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα (αυτοεπαναφερόμενα), ενώ παράλληλα
θα είναι μαλακό ώστε να μην προκαλεί το ίδιο ζημιά σε
οχήματα ή επιβάτες αυτών (δίτροχα). Τέλος, πρέπει να
είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην έκθεση
στην ακτινοβολία.
Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30)
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ημερών από την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της
παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 89472/1013
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για τρία (3) άτομα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄).
3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 2
TE Τεχνολόγων Γεωπονίας και 1 TE Διοικητικού - Λογιστικού στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας για
την εξυπηρέτηση πέραν του κανονικού ωραρίου με σκοπό
την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την λειτουργία του Γραφείου
του Αντιπεριφερειάρχη καθημερινά λόγω συσκέψεωνσυναντήσεων με πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
2.300,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072
των ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους
2016, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω
υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακάτω υπαλλήλους του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το
Β’ εξάμηνο έτους 2016, μέχρι 120 απογευματινές ώρες:
Γραφείο
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

ΚλάδοςΕιδικότητα
TE
Διοικητικού Λογιστικού
TE
Τεχνολόγων
Γεωπονίας

Αριθμός
Σύνολο
υπαλλήλων ωρών
1

120

2

240

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 4 Ιουλίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 89479/1014
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της
Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ εξάμηνο 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α’).
3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
για 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για τον σχεδιασμό και οργάνωση
θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και
αποκατάστασης καταστροφών, εφαρμογή του ετήσιου
σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και ευθύνη για τα
μέτρα και τις δράσεις που θα εφαρμόζονται σε επίπεδο
περιφέρειας, συμμετοχή, συντονισμό, συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς για τη δασοπυρόσβεση και του
Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ για την εξυπηρέτηση πέραν του
κανονικού ωραρίου απογευματινών Κυριακών και εξαιρέσιμων για αρμοδιότητες που εμπίπτουν κατά την λειτουργία του γραφείου και αναφέρονται στην οργάνωση,
προπαρασκευή και κινητοποίηση όλων των Πολιτικών
Δυνάμεων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια και τις τροποποιήσεις αυτών.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 600
ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 του ΚΑΕ
0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2016, για
την πληρωμή των υπερωριών του ανωτέρω υπαλλήλου,
αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές)
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τον παρακάτω
υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του
Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας από για το Β’ εξάμηνο 2016:
Δ/νση-ΤμήμαΓραφείο

ΚλάδοςΕιδικότητα

Τμήμα
Πολιτικής
Προστασίας
Γραφείο
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων

Αριθμός
Σύνολο
υπαλλήλων ωρών

1

120

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 4 Ιουλίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 220955/11.07.2016
(7)
Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου
με την Επωνυμία «Ωδείο Φώτης Μαρκόπουλος».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθ.
28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/8-6-2006) όπως
προστέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2. Το Β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966)
και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του αρ. 10 παρ.13 εδ. β, γ, δ, ε του
Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ.Α΄/24.12.2003 «Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από
11.11.1957 Β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
5. Την με αρ. 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
6. Την με αρ. 78036/2473/14.10.2004 υπουργική απόφαση για «Καθορισμό προδιαγραφών κτηρίων για στέγαση Μουσικού εκπαιδευτηρίου». (ΦΕΚ 1595/Β/2004).
7. Τη με αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) περί «Διεκπεραίωσης και απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης».
8. Την με αρ. υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/
31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών», υπουργική απόφαση
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987)
«Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου
(τσέμπαλο)», υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992
/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας», Υπουργική
απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007
(ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας
Σχολής Σαξοφώνου», Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/Β/31.8.2007)
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» και Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ /ΔΟΕΠΥ /ΤΟΠΥΝΣ/
22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) «Προϋποθέσεις
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας».
9. Τις με αρ. 395182/08.12.2015, και 024622/ 26.01.2016
αιτήσεις του/της ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΦΩΤΗ
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου.
10. Το με αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/219753/
18482/1404/473 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
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Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Λαοδάμαντος
5 περιοχή Σεπόλια,του Δήμου Αθηναίων.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αθηναίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (απόφαση 3234/3093/2012 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης
Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 58/τ.Β΄/25.01.2012 και απόφαση
33286/27563/2013 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ.
Αττικής, ΦΕΚ 1517/τ.Β΄/20.06.2013).
12. Την με αρ. 353229/10.09.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΟΤΩ6ΜΦΒ0) απόφαση του Δημάρχου, με την οποία εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Δ/νσης να υπογράφει
όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της
Δ/νσης που προΐσταται, όπως αυτές εξειδικεύονται
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
(ΦΕΚ Β 58/25.01.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στη(ν)/ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
Φώτη και της Δήμητρας με (ΑΦΜ. 128848177 Δ.Ο.Υ. Α΄
ΑΘΗΝΩΝ), και (με ΑΔΤ. Σ 524300 ΑΤ ΚΟΛΩΝΟΥ), άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί
στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Λαοδάμαντος 5,
Αθήνα και θα έχει την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμήματα:
1. Σχολή ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων και σύνθεσης με τμήματα:
1. Ωδικής, 2. Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων,
3. Αρμονίας, 4. Αντίστιξης, 5. Φυγής, 6. Σύνθεσης,
2. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με Τμήματα:
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών
οργάνων, 5. Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου), 6. Κλασικής
κιθάρας.
3. Σχολή μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής,
4. Σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής Μουσικής,
5. Σχολή σαξοφώνου,
6. Σχολή διεύθυνσης ορχήστρας,
7. Σχολή διεύθυνσης χορωδίας.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Ο Διευθυντής
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 2202/75660/06-07-2016 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2082/06.07.2016 (τ.Β΄):
στη σελίδα 22738 στην δεξιά στήλη, στον 42 στίχο από
το τέλος διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «με την απόφαση της παρ. 1 του
άρθρου 7»,
στο ορθό: «με απόφαση της παρ 15 του άρθρου 9 του
Ν. 4039/2012 όπως ισχύει»,
στην σελίδα 22738 στην δεξιά στήλη, στον 38 στίχο
από το τέλος διορθώνεται:
από εσφαλμένο: «της παρ. 1 του άρθρου 3»,
στο ορθό: «της παρ. 1 του άρθρου 2»,
στην σελίδα 22738 στην δεξιά στήλη, στον 30 στίχο
από το τέλος διορθώνεται το:
από εσφαλμένο: «της παρ. 1 του άρθρου 3»,
στο ορθό: « της παρ. 1 του άρθρου 2»,
στην σελίδα 22738 στην δεξιά στήλη, στον 28 στίχο
από το τέλος διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «του άρθρου 5»,
στο ορθό: «του άρθρου 4»,
στην σελίδα 22739 στην δεξιά στήλη, στον 41 στίχο
από το τέλος διορθώνεται:
από το εσφαλμένο «της παρ. 1 του άρθρου 3» στο
ορθό « της παρ 1 του άρθρου 2»,
στην σελίδα 22740 στην αριστερή στήλη, στον 28 στίχο από το τέλος διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «του άρθρου 5»,
στο ορθό: « του άρθρου 4».
(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)
Ι

(9)
Στην αριθμ. 8006/23.06.2016 απόφαση του Διοικητή
του Νοσοκομείου Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1981/τ.Β΄/30.06.2016, στη σελίδα 21947, στην α΄
στήλη, στον 17ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: « ...Ο Διευθυντής... »,
στο ορθό: « ...Ο Διοικητής... ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02022041507160008*

