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Ανάκληση της αριθ. 1241.229/76/22018/28−12−1995 κοινής
υπουργικής απόφασης, Περί Εγκατάστασης στην Ελ−
λάδα Γραφείου της Εταιρείας GOOD FAITH SHIPPING
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Ανάκληση της αριθ. 1241.229/76/22018/28−12−1995 κοι−
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
θ. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/27−1−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ι. του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄/27−01−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−

19888

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ
919/Β/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β/
14−12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιβ. της με αριθ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 204/Β/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. της με αριθ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 285/Β/25−02−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα».
ιδ. της αριθ. 1241.229/76/22018/28−12−1995 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1/ΤΑΠΣ/12−1−1996 και 33/ΤΑΠΣ/13−2−2006).
2. Τις από 29 Ιουνίου 2015 και 10 Ιουλίου 2015 αιτήσεις
της εταιρείας GOOD FAITH SHIPPING COMPANY SA με
τις οποίες ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατά−
στασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.229/76/22018/28−12−1995
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1/ΤΑΠΣ/12−1−1996 και 33/
ΤΑΠΣ/13−2−2006) σχετικά με την εγκατάσταση στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/1968
και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009,
Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας GOOD FAITH
SHIPPING COMPANY SA με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. Φ.2.Β/116961/Δ2
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης−ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α/01−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12−10−2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α/25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν .4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10−12−2013)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και
άλλες διατάξεις» του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ.Α/10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» του άρ−
θρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15−5−2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α/4−8−2014)
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 62 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α/8−12−2014) Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη.... και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Β/3−4−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β/12−12−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αρ. πρωτ. 84151/1Α/20−6−2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584/τ.Β/21−6−2013).
5. Τις με αρ. πρωτ. 46312/19−3−2015 και 104139/30−6−
2015, αιτήσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας
«ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ».
6. Την με αρ.πρωτ. ΔΑ/51755/2−7−2015 (176ης /1−7−2015
Συνεδρίασης του ΔΣ) απόφαση διατύπωσης γνώμης
του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Τις διατάξεις της με αρ. Υ100/20−2−2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/27−2−2015),
αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2015−2016 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης−Γυ−
μνασίου για τρεις αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων
οι δύο είναι δυναμικότητας είκοσι δύο (22) ατόμων και
η μία είκοσι επτά (27) ατόμων καθώς και μίας αίθουσας
εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: Ιδιωτικό Γυμνάσιο − ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ».
Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό 28ης Οκτωβρί−
ου 11 και Μαραθονομάχων στη Βάρη Αττικής με νόμιμο
εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ τον Δημήτριο Καράμαλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1205
(3)
*Τροποποίηση της αριθ. 1015/19−06−2015 απόφασης «Σύ−
σταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ ΕΚΤ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12
του ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την Αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).
6. Την αρ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι−
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013),
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2730).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει,
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).
8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων μετά άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσε−
ων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Την αριθμ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο
7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015).»
11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.
12. Την εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση Ε0512,
τροπ.0/05.06.2015, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ465ΦΘΘ−Τ00).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για την
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αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η
οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επεν−
δύσεων 2015 (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής της ΕΔΕΛ−Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ
2011ΣΕ05120000 της ΣΑΕ 051/2).
14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635 συνεδρίαση της
ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αρ.
635 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική
περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την ορ. 1015/19−06−2015 (ΦΕΚ 469/
29−06−2015 − Τ.Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση με θέμα: Σύσταση και
Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ−
χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
λόγω διεξαγωγής του δημοψηφίσματος στις 5/07/2015
και του μέτρου της τραπεζικής αργίας που επιβλήθηκε
και αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 ως εξής:
«3. Ο έλεγχος όσον αφορά τα σημεία β, γ, δ, ε και στ,
θα διενεργηθεί σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με
νεότερη απόφαση.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιημένη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 520/ΥΟΔΔ/16.07.2015
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 1176
(4)
*Τροποποίηση της αριθμ. 708/20−05−2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
397/03−06−2015) απόφαση «Σύστασης και Συγκρότη−
σης Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της
ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του ΕΠ ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ −
ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελ−
λάδα− Κύπρος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12
του ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).
5. Την αριθμ. 708/20−05−2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397/03−06−2015)
απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα
του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος
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6. Την ανάγκη διαφοροποίησης του προγραμματισμού
του συγκεκριμένου ελέγχου λόγω της διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 και του μέτρου της τρα−
πεζικής αργίας που επιβλήθηκε.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, η οποία βαρύνει
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμ−
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ
− Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ05120000 της
ΣΑΕ 0512 του ΠΔΕ2015), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 708/20−05−2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
397/03−06−2015) Απόφαση «Σύστασης και Συγκρότησης
Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ
σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ /
ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Κύπρος.
Η παράγραφος 3 της ανωτέρω απόφασης αντικαθί−
σταται ως εξής:
3. «Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε ημερομηνίες που θα
καθοριστούν με νεότερη απόφαση».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 520/ΥΟΔΔ/16.07.2015
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 42106/23204
(5)
Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010] «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007]
και τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ Α΄/
23.12.2008].
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 1α και 1β του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011].
6. Την παρ. 3, του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
Α΄/2014] «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφει−
οκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015].
8. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015] περί αποδοχής πα−

ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.
9. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγρα−
φο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης
10. Την υπ’ αριθ. 16713/15443/07−05−2013 απόφασή μας
με την οποία εγκρίθηκε ο νέος ΟΕΥ του Δήμου Κερα−
τσινίου−Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1629/Β΄/10−05−2012].
11. Την υπ’ αριθ. 72221/48636/17−11−2014 απόφασή μας
με την οποία τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Κερα−
τσινίου−Δραπετσώνας ως προς το άρθρο 26 "θέσεις με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου"
(ΦΕΚ 3270/Β΄/05−12−2014].
12. Την υπ' αριθ. 8/18066/20−04−2015 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου−Δρα−
πετσώνας περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
13. Την υπ’ αριθ. 131/19097/23−04−2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου−Δρα−
πετσώναςπερί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
14. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 1/25−05−2015
πρακτικό του, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 131/2015 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας
περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:
1) Στο άρθρο 1, Ενότητα Γ΄ «Υπηρεσίες Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού» και στη Διεύθυν−
ση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
προστίθεται πέμπτο (ε΄) τμήμα: «Τμήμα Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών».
2) Στο άρθρο 15 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού προστίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες.
«Έχει επίσης την εποπτεία και το συντονισμό της λει−
τουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
3) Στο ίδιο άρθρο 15 προστίθενται οι αρμοδιότητες
του «Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
που έχουν ως εξής:
Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών
Οι σκοποί και οι στόχοι του Τμήματος είναι να καλύ−
ψουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως η εξασφάλιση
χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και
η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική
ομάδα, καθώς και η ψυχική ισορροπία τους. Οι Παιδι−
κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα, χώρος
αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Σκοπό έχουν:
• Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με
τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα,
σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
• Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που
τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και
μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
• Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους
ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας.
• α βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομα−
λή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό
περιβάλλον.
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• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα
παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας.
Το Τμήμα, δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την
εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς και Βρεφο−
νηπιακούς Σταθμούς μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.
Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο Βιβλία, καθώς
και κάθε άλλο Βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από τη
Μονάδα και γενικότερα τηρεί κατά γράμμα τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας.
Φροντίζει για την προμήθεια των διαφόρων ειδών στο
σταθμό (τρόφιμα, είδη εξοπλισμού κ.λπ.], σε συνεργασία
με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Παρέχει τη σωστή προσχολική αγωγή στα φιλοξενού−
μενα βρέφη και νήπια.
Διατηρεί επαφή με τους γονείς ή τους κηδεμόνες,
οι οποίοι ενημερώνονται για τη συμπεριφορά και την
ψυχοσωματική υγεία των παιδιών τους.
Διοργανώνει διαλέξεις από παιδοψυχολόγους και άλ−
λους ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την ενημέρωση των
γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
Επίσης διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις (Χρι−
στούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λπ.).
Βασικό μέλημα του Τμήματος, είναι να εξασφαλίζεται
η ομαλή και ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική και
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικί−
ας. Για το σκοπό αυτό δίνεται βάρος στο σχεδιασμό
των παιδαγωγικών προγραμμάτων Φροντίζει για τη
σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη
των παιδιών με ιατρικές παρακολουθήσεις, καθώς και
με την πραγματοποίηση προγραμμάτων, κύκλους παι−
δαγωγικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και άλλων
εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα
και ανάλογα με την ηλικία τους.
Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους
στόχους του προγράμματος και τηρεί Βιβλίο ύλης για
την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμ−
ματα του Υπουργείου Παιδείας.
Ευθύνεται όχι μόνο για την παιδαγωγική ανάπτυξη των
νηπίων, αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
Το Τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την παρακολού−
θηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ
κ.ά.) για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών, καθώς και την υλοποίηση επιμορφωτικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Υποστηρίζει την κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και
παιδικής ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών, αρμοδιότητα που δεν θα
ασκείται πλέον από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Έχει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας και
ίδρυσης λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδι−
κών και βρεφονηπιακών σταθμών και ασκεί έλεγχο και
εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού
δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί), αρμοδιότητες που
δεν θα ασκούνται πλέον από το Τμήμα Κοινωνικής Πο−
λιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
4) Στο άρθρο 24 που αναφέρονται οι οργανικές θέ−
σεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, στην παρ.
2 εντάσσονται οι παρακάτω προσωποπαγείς θέσεις
που αφορούν το προσωπικό που μεταφέρθηκε από το
καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ.
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Στην κατηγορία Π.Ε.
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών
Στην κατηγορία Τ.Ε.
Δεκατέσσερις (14) θέσεις κλάδου TE Βρεφονηπιοκό−
μων, στις οποίες περιλαμβάνεται και μία (1) θέση κλάδου
TE Νηπιαγωγών (προσωρινός)
Στην κατηγορία Δ.Ε.
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Δύο (2] θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Στην κατηγορία Υ.Ε.
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
(Καθαριστριών)
5) Στο άρθρο 25 που αναφέρονται οι θέσεις του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εντάσσονται οι παρακάτω προσωποπαγείς θέ−
σεις που αφορούν το προσωπικό που μεταφέρθηκε από
το καταργηθέν ΝΠΔΔ.
Στις Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Εννέα (9) θέσεις Νηπιαγωγών ΠΕ
Στις Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μία (1) θέση Διοικητικών Υπαλλήλων ΔΕ Μία (1) θέση
Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ Μία (1) θέση Μαγείρου ΔΕ
Στις Ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων ΥΕ
6) Στο άρθρο 27 που αναφέρεται στους προϊστάμε−
νους Υπηρεσιών στους κλάδους και τις ειδικότητες των
υπαλλήλων που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της
Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πο−
λιτισμού, πέραν από τους υπάρχοντες, προστίθενται
και οι ακόλουθοι:
Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών ή Νηπιαγωγών ΠΕ (ΙΔΑΧ] ή
κλάδος TE Βρεφονηπιοκόμων ή κλάδος TE Νηπιαγωγών
(προσωρινός]
7) Στο άρθρο 27 που αναφέρεται στους Προϊστάμε−
νους Υπηρεσιών, προστίθεται και το νεοσυσταθέν «Τμή−
μα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και ορίζονται
οι κλάδοι και οι ειδικότητες των υπαλλήλων που τοπο−
θετούνται ως Προϊστάμενοι αυτού, ως εξής:
Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
ΠΕ Διοικητικού ή Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ (ΙΔΑΧ)
ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή Νηπιαγωγοί ΠΕ (ΙΔΑΧ) ή TE βρε−
φονηπιοκόμων ή TE Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή TE
Διοικητικού− Λογιστικού ή Διοικητικού −Λογιστικού
TE (ΙΔΑΧ) ή Διοικητικοί Υπάλληλοι TE (ΙΔΑΧ) ή ΔΕ
Διοικητικού ή Διοικητικοί Υπάλληλοι ΔΕ (ΙΔΑΧ) ή ΔΕ
Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
ΔΕ (ΙΔΑΧ).
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ−ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους
2015 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α.:
15.6011.0001 ποσού 530.387,16 €
15.6051.0001 ποσού 49.161,24 €
15.6051.0002 ποσού 6.286,56 €
15.6051.0004 ποσού 28.357,08 €
15.6051.0012 ποσού 12.598,20 €
15.6021.0001 ποσού 262.614,36 €
15.6052.0001 ποσού 66.196,20 €
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προ−
σωπικού που μεταφέρθηκε από το καταργηθέν ΝΠΔΔ
στο Δήμο.
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Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί και στους προϋπο−
λογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών.
Από την παρούσα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. δεν προ−
κύπτει άλλη δαπάνη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. 16713/15443/07−05−2013
(ΦΕΚ 1629/Β΄/10−05−2012) και 72221/48636/17−11−2014 (ΦΕΚ
3270/Β΄/05−12−2014) αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθ. 24396
(6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 4325/2015 (Α΄47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15320/20−05−2015 εμπρόθεσμη
αίτηση της Λιαροπούλου Ευαγγελίας του Γεωργίου με
την οποία αιτείται την επαναφορά της στη θέση που
κατείχε πριν τη θέση της σε διαθεσιμότητα.
4. Την υπ' αριθμ. ΔΥ/17−7−2015 βεβαίωση του προϊστα−
μένου του Τμήματος Διοίκησης Τοπικής Ανάπτυξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του
Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώ−
νεται ότι η Λιαροπούλου Ευαγγελία του Γεωργίου κατά
τη θέση της σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Γ΄ βαθμό και
το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ. 20356/18−6−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας,
διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του Δήμου
μας Λιαροπούλου Ευαγγελίας του Γεωργίου, σε οργα−
νική θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό
Γ και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 24397
(7)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 4325/2015 (Α΄47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο−
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15243/19−5−2015 εμπρόθεσμη αί−
τηση του υπαλλήλου Τζιντάνου Νικολάου του Νέστωρα
με την οποία αιτείται την επαναφορά του στην θέση
που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα.
4. Την υπ’αριθ. ΔΥ/17−7−15 βεβαίωση του προϊσταμέ−
νου του Τμήματος Διοίκησης Τοπικής Ανάπτυξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του
Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαι−
ώνεται ότι ο Τζιντάνος Νικόλαος του Νέστωρα κατά τη
θέση σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Γ΄ βαθμό και το 1ο
μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ. 20358/18−6−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας,
διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11/05/2015 του υπαλλήλου του Δή−
μου μας Τζιντάνου Νικολάου του Νέστωρα, σε οργανική
θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό
Γ΄ και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 26131
(8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Aριθμ. απόφασης 1024)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/2010),
β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.δ/τος
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 7/Α/1966),
γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,
δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004),
ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα−
ση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,
στ. την υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης»,
ζ. την παρ. ιζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Αρμο−
διότητες του δημάρχου»,
η. την παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Αρ−
μοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης»,
θ. τον O.E.Υ του Δήμου Πυλαίας − Χορτιάτη άρθρο 18
(ΦΕΚ 1856 22/8/2011).
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2. Την υπ’ αρ. 10500/30−3−2015 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΡΥΦΙΔΗ νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας με την
Επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και το από
14/7/2015 έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο προσδιο−
ρίζεται η Επωνυμία του Ωδείου.
3. Το από 15−6−2015 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ−
ρεται στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ελαιώνων 24
στους Ελαιώνες του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη, απο−
φασίζουμε:
1. Χορηγούμε στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου,
το οποίο θα στεγαστεί σε κτίριο που βρίσκεται επί
της οδού Ελαιώνων 24 στους Ελαιώνες του Δήμου
Πυλαίας−Χορτιάτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα
έχει την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:
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α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με τμή−
ματα: 1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3.
αρμονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών,
2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργάνων, 5. κλα−
βικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κιθάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελο−
δραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πανόραμα, 15 Ιουλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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