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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά
Δυτικής Αττικής.

2

Συμπλήρωση της 16042/4716/21-2-2019 (ΦΕΚ
787/Β’/6-3-2019) προηγούμενης απόφασης περί
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Παλλήνης.

3

Έγκριση της 348/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, περί σύστασης μίας
(1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Φυλής σε
συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

5

Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Βάλτος
Ν. Κίου και Παραλιακή Ναυπλίου - Ν. Κίου των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους - Μυκηνών.

6

Συμπλήρωση της απόφασης περί καθιέρωσης
ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για
το έτος 2019 των υπαλλήλων που εργάζονται
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής.

7

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου στον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΔΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με την
επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ».

Αρ. Φύλλου 3241

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73734/ 19699

(1)

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά
Δυτικής Αττικής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του
ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007).
6. Την 25/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά Δυτικής Αττικής με θέμα

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

την καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνδέσμου για όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και Αργίες
σε 24ωρη βάση, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Συνδέσμου Δήμων Πειραιά Δυτικής Αττικής, καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, ως εξής:
1. Την 10ώρη λειτουργία, από 06.00 έως 16.30 καθημερινά και 06.00 έως 13.00 Σάββατο, των υπηρεσιών
του Συνδέσμου, ήτοι στο Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
όπου απασχολείται ένας υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικούλογιστικού, στο Γραφείο Δ.Σ. και Ε.Ε. που απασχολείται
1 υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικού-λογιστικού, στο Τμήμα
ταφής εκταφής όπου απασχολούνται 9 υπάλληλοι ΥΕ16
Ταφέων, στο Τμήμα Ταφολογίου όπου απασχολούνται
6 υπάλληλοι ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστών, στο Τμήμα Ταμείου όπου απασχολείται 1 υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικού
λογιστικού, στο Τμήμα Λογιστηρίου όπου απασχολούνται 2 υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Διοικητικού λογιστικού και
ένας ΔΕ1 Διοικητικού λογιστικού, στην Τεχνική Υπηρεσία όπου απασχολείται 1 υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικού
λογιστικού, στην Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών και
Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου απασχολείται 1 υπάλληλος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός, στο Τμήμα Καθαριότητας
όπου απασχολούνται 12 υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16 Εργάτες καθαριότητας και γενικών καθηκόντων, στο Γραφείο
Προσωπικού όπου απασχολούνται 2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού (ο ένας εξ αυτών απασχολείται στο Γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη και κοινωνικών
υπηρεσιών.
2. Την 24ώρη λειτουργία , όποτε αυτό καθίσταται εφικτό, από 06.00 έως 22.00 (με βάρδιες 6.00-14.00, 14.0022.00, 22.00-06.00), όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές
και αργίες, για το Γραφείο Φύλαξης της Πύλης , όπου
απασχολούνται 3 υπάλληλοι, οι δύο είναι ειδικότητας
ΥΕ1 Κλητήρων/θυρωρών και ένας ΥΕ16 Εργάτης Γενικών
καθηκόντων.
3. Την 16ώρη λειτουργία, από 06-00 έως 22.00 με
βάρδιες, όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και αργίες, για το Γραφείο Εξυπηρέτησης ψυκτικών θαλάμων,
όπου απασχολείται ένας υπάλληλος ΥΕ16 Εργάτης ταφής – εκταφής, για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού
Νεκροταφείου Σχιστού.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 40.000 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου δήμων Πειραιά Δυτικής Αττικής,
για το οικονομικό έτος 2019 που θα βαρύνει τους ΚΑ:
02.10.6022, 02.30.6022, 02.45.6022, 02.10.6012, ανάλογη
δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των
ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 3241/23.08.2019

Αριθμ. 72296/19345
(2)
Συμπλήρωση της 16042/4716/21-2-2019 (ΦΕΚ
787/Β’/6-3-2019) προηγούμενης απόφασης περί
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-1-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
γ) Της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης».
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. 5958/13-2-2019 αίτημα του Δήμου
Παλλήνης.
3. Την 16042/4716/21-2-2019 (ΦΕΚ 787/Β’/6-3-2019)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2019.
4. Το αριθμ. 18081/4-6-2019 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση της υπό στοιχείο 3 απόφασής μας, ως προς την προσθήκη υπαλλήλων, οι οποίο να δύναται να μετακινηθούν εκτός έδρας,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την 16042/4716/21-2-2019 (ΦΕΚ
787/Β’/6-3-2019) απόφαση περί καθορισμού ανώτατου
ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
και αιρετών υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου
Παλλήνης, για το έτος 2019, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση αυτής ως τις 31-12-2019, ως προς
την προσθήκη του κατωτέρω πίνακα, ως αναπόσπαστο
κομμάτι αυτής, η οποία έχει ως εξής:

Α/Α
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ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
1

20

1

10
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Τεύχος B’ 3241/23.08.2019

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2019 ύψους: στον ΚΑ 6422.0003
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» με ποσό περίπου 2.020,00 €.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η 16042/4716/21-2-2019 (ΦΕΚ
787/Β’/6-3-2019) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 69307/18719
(3)
Έγκριση της 348/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, περί σύστασης
μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο
Φυλής σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α'/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α’/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
7. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α'/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης
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από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές
τους, νόμιμες».
9. Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) - «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
10. Την 192/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Την 2416/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία εξαφανίζεται η εκκαλουμένη 192/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα ΣΟΦΙΑ
ΜΠΡΕΜΠΟΥ του Νικολάου από την πρόσληψη της την
1/7/2000 συνδέεται με τον εναγόμενο Δήμο με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
12. Το υπ’ αριθμ. 434/24-7-2019 πιστοποιητικό του
Εφετείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι έως
23/7/2019, δεν έχουν βρεθεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα κατά της 2416/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
13. Την 348/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, περί σύστασης μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο
σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
14. Το υπ’ αριθμ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 348/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, περί σύστασης μιας (1)
προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο
σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Μπρέμπου

Σοφία

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Νικόλαος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Φυλής. Η εν
λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε
τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
7500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2019 σε βάρος των ΚΑ 20-6021-10001
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και 20-6052.10005. Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 15.000
ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 108823
(4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015(ΦΕΚ
47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
5) Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές
διατάξεις».
6) Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7) Την 13912/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ.Δ
του άρθρου 2 του ν.4336/2015, όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 του ν.4487/2017
(ΦΕΚ 110/τ.Α΄/2017).
9) Το υπ’αριθμ. 1366/26-7-2019 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με το
οποίο ζητείται ο καθορισμός του ορίου επιτρεπόμενων
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ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
Η πραγματοποίηση των μετακινήσεων εκτός έδρας
των υπηρετούντων υπαλλήλων ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω ειδικούς λόγους:
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λόγω της βασικής του αρμοδιότητας ως υπολόγου
διαχειριστή για τις πληρωμές έργων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Μ., διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου τις
πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
τις χρηματοδοτήσεις φορέων του δημόσιου τομέα και
άλλων νομικών προσώπων, των χρηματοδοτήσεων που
προέρχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων και
αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά
προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Επίσης
ορίζεται υπόλογος διαχειριστής έργων που ανατίθενται
στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από της κεντρική διοίκηση - Υπουργεία - βάσει της 134453 κοινής υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
Για συμμετοχή των υπηρεσιών του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας που υλοποιούν είτε για λογαριασμό της ΠΔΜ
είτε για λογαριασμό του ιδίου προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για συμμετοχή των υπαλλήλων του σε Ομάδες Έργου
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την
υποστήριξη της για θέματα που άπτονται συνεργασίας
γενικότερα με τους φορείς που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού
σχεδίου του ΠΤΑ όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά
από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ των
Τμημάτων Διασύνδεσης του Ταμείου που στελεχώθηκαν
σε όλες τις περιφερειακές Ενότητες.
Οι μετακινήσεις αφορούν σε επισκέψεις σε Υπουργεία,
στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και στους
τέσσερις (4) νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επίλυση θεμάτων με Ασφαλιστικά Ταμεία, την επίσκεψη στους Συνοριακούς Σταθμούς κ.λπ.) με σκοπό την
επίβλεψη, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη των
τεχνικών υπηρεσιών που εκτελούν τα τεχνικά έργα της
Π.Δ.Μ. τα οποία διαχειρίζεται ως αρμόδια οικονομική
υπηρεσία το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας ως υπόλογος διαχειριστής του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Επίσης οι μετακινήσεις αφορούν στην υποστήριξη των
αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στην εκπόνηση των
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, συσκέψεις με
τους αντισυμβαλλόμενους φορείς, εκδηλώσεις κ.λπ. που
διενεργούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.
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Τέλος υφίσταται η ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων για τη συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξής του στο αναπτυξιακό έργο της ΠΔΜ στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
10) Tην υπ’αριθμ. 1355/24-7-2019 βεβαίωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας περί
βεβαίωσης ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για
την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ετήσιο όριο επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2019 για τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

60

3

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

60

7

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

60

3

Από την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη, σε
βάρος των Κ.Α του προϋπολογισμού του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού
έτους 2019 ως εξής:
64.01.00 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση
στην ημεδαπή» ποσό 45.000,00€.
64.01.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση
στην αλλοδαπή» ποσό 30.000,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 1 Αυγούστου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 159402
(5)
Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Βάλτος
Ν. Κίου και Παραλιακή Ναυπλίου - Ν. Κίου των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους - Μυκηνών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
και την 15870/15-5-2017 απόφαση «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου ως Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΟΔ/26-5-2017).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975
και 257 παρ. 2 του ν.δ. 86/1969.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2 του ν.δ. 86/1969.
6. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-2-1985), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996) και
29483/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/4-2-1998).
7. Την 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/4-7-2017)
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.καιΙ. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Συντονιστή
…….».
8. Την 749/26-2-2014 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.καιΙ.,
«περί απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση Βάλτος Ν. Κίου
και Παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου, Δήμων Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων» η οποία έληξε στις 14-2-2019.
9. Την αριθμ. 28932/183/2/10-4-2014 Απαγορευτική
Διάταξη Θήρας του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, η οποία
έληξε στις 14-2-2019.
10. Το αριθμ. 184/13-2-2019 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Άργους με το οποίο συμφωνεί στην απαγόρευση του Κυνηγίου και προτείνει την τροποποίηση των
ορίων.
11. Την Δ.Υ./25-6-2019 εισήγηση της δασοπόνου Μ.
Σφήνα για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου
για δέκα χρόνια από 1-8-2019 έως 31-7-2029, στις θέσεις
Βάλτος Ν. Κίου και Παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου, Δήμων
Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων, σε συνδυασμό με
την σκοπιμότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του
θηραματικού πλούτου της άγριας πανίδας της χώρας,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
δέκα (10) χρόνια ήτοι από 1-8-2019 έως 31-7-2029 στις
θέσεις Βάλτος Ν. Κίου και Παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου,
Δήμων Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων, συνολικής
έκτασης 3.475 στρεμμάτων.
Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:
Αρχίζει από τα όρια του οικισμού της πόλης του Ναυπλίου, στην παραλία, στη θέση Γλυκειά, ακολουθεί την
επαρχιακή οδό Ναυπλίου Ν. Κίου μέχρι τη διασταύρωση
με την επαρχιακή οδό Ν. Κίου - Άργους, στρέφεται δεξιά
προς Άργος και ακολουθεί την άσφαλτο μέχρι την δεξιά
μεγάλη στροφή, στο υπάρχον προσκυνητάρι, από εκεί
στρέφεται αριστερά και ακολουθεί το χωματόδρομο
προς Κεφαλάρι, μέχρι την συνάντηση με τον Ερασίνο
ποταμό, οπότε και στρέφεται αριστερά και ακολουθεί
την νότια όχθη προς τα κατάντη, σε μήκος 500 μέτρων
μέχρι να συναντήσει το δρόμο προς Πλατούτσα, και συνεχίζει ευθεία μέχρι τη θέση Αλήμπεη, οπότε στέφεται
δεξιά μέχρι της συνάντησή του με τον ασφαλτόδρομο
Πλατούτσας, στα όρια της θάλασσας και από εκεί συνεχίζει αριστερά μέχρι τη θέση Γλυκειά Ναυπλίου όπου
και άρχισε.
Ο Δ/ντής Δασών Αργολίδας θα εκδώσει απαγορευτική
διάταξη θήρας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει
καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 18 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 434238
(6)
Συμπλήρωση της απόφασης περί καθιέρωσης
ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για
το έτος 2019 των υπαλλήλων που εργάζονται
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ
26/τ.Α’/09-02-2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/
τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006
(ΦΕΚ 769/τ.Β’/27.07.2006) απόφασης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει με
τις διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ
1659/τ.Β’/26.07.2011).
6. Την 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
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7. Το υπ’ αριθμ. 261010/02.01.2019 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, με το οποίο καθορίζεται
ωράριο λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2019 σε 24ωρη βάση.
8. Την Τ.Τ. 3406/09-01-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 264/τ.Β’/06-02-2019), με την οποία καθιερώθηκε ωράριο λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος
2019 των υπαλλήλων που εργάζονται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
9. Τo υπ’ αριθμ. 312790/24-06-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία μας συμπληρωματικό πίνακα
που συμπεριλαμβάνει έναν (1) νέο υπάλληλο που τοποθετήθηκε στην υπηρεσία και δύο (2) νέους υπαλλήλους
που μετακινήθηκαν στην εν λόγω Διεύθυνση από άλλες
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και αιτείται την τροποποίηση της υπό στοιχείο (8) απόφασης, προκειμένου
να συμπεριληφθούν σε αυτή και οι ανωτέρω υπάλληλοι.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από
εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους οκτακοσίων χιλιάδων
(800.000) ευρώ στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Αττικής για το έτος 2019, στον φορέα 01072 του ΚΑΕ
051201 (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
246881/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την 1392/02.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ17Λ7-79Σ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων χιλιάδων
(800.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του
οικ. Έτους 2019 του κωδικού 01.072.051201 - Αμοιβή για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας.
12. Το υπ’ αριθμ. 317989/25-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής, από
το προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο
2019 έως και Δεκέμβριο 2019 για πλήθος τριών (3)
υπαλλήλων και σαράντα οκτώ (48) ωρών ανά μήνα για
απασχόληση κατά τις νυκτερινές και σαράντα οκτώ (48)
ωρών ανά μήνα για απασχόληση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες, ήτοι συνολικά πεντακοσίων εβδομήντα έξι
(576) ωρών, η επιβάρυνση του σχετικού ΚΑΕ Δαπανών
προϋπολογίζεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500)
ευρώ, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπό στοιχείο (8) απόφαση και
εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας
σε 24ωρη βάση, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για τους υπό στοιχείο (9) υπαλλήλους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής, κατά το έτος 2019.
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Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες
διατάξεις.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο (8) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 47496/10371
(7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου στον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΔΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με
την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
β. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α’/2010).
γ. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α’/1976) και του β.δ. 16/1966
«Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
7/Α’/1966).
δ. Του άρθρου 10 παρ. 13 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
ε. Την ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β’/2004).
στ. Την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση
(ΦΕΚ 123/Β’/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
ζ. Την ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β’/2011) «Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 8376/4225/27.3.2019 αίτηση του
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΩΔΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
3. Το υπ’ αριθμ. 08/30.07.2019 πρακτικό αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο
10 παρ.13 εδ. δ΄ του ν. 3207/2003), το οποίο αναφέρεται
στο κτίριο επί της οδού Κρυστάλλη 1 και Παλαιολόγου
10, στα Ιωάννινα, αποφασίζουμε:
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1. Χορηγούμε στον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΔΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ», το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο
που βρίσκεται επί της οδού Κρυστάλλη 1 και Παλαιολόγου 10, στα Ιωάννινα.
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης με τμήματα:
1. Ωδικής,
2. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων,
3. Αρμονίας,
4. Αντίστιξης,
5. Φυγής,
6. Σύνθεσης.
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Κρουστών,
2. Κιθάρας,
3. Άρπας.
γ. Σχολή Πληκτροφόρων με τμήματα:
1. Πιάνου,
2. Τσέμπαλου.
δ. Σχολή Εγχόρδων με τμήματα:
1. Βιολιού,
2. Βιόλας,
3. Βιολοντσέλου,
4. Κοντραμπάσου.

ε. Σχολή Φωνητικής Μουσικής με τμήματα:
1. Μονωδίας,
2. Μελοδραματικής.
στ. Σχολή Ξύλινων Πνευστών με τμήματα:
1. Κλαρινέτου,
2. Όμποε,
3. Σαξοφώνου,
4. Φαγκότου,
5. Φλάουτου.
ζ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Σχολής.
η. Σχολή Χάλκινων Πνευστών με τμήματα:
1. Κόρνου,
2. Τρομπέτας,
3. Τρομπονιού, Τούμπας.
στ. Σχολή Διεύθυνσης με τμήματα:
1. Διεύθυνσης Ορχήστρας,
2. Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 30 Ιουλίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
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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.

*02032412308190008*

