
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν.4485/2017 (Α΄114).

3 Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 
(Α΄114).

4 Υπαγωγή Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 46 του ν.4485/2017 (Α΄114).

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 
(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το δεύτερο (Β’) εξά-
μηνο έτους 2018.

6 Έγκριση της 492/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης δύο (2) προ-
σωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετά-
κλητης δικαστικής απόφασης.

7 Έγκριση της 104/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων  - 
Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», περί σύστασης δύο (2) 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης.

8 Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδεί-
ου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΜΕΛΩΤΡΟΠΙΟ».

9 Παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης αποφάσεων 
για ρύθμιση οφειλόμενων συνδρόμων μελών Επι-
μελητηρίου Ζακύνθου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην 2824.23/54669/2018 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2924/τ.Β’/19.07.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   Φ10/141745/Δ1 (1)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2, κεφ. Β΄ του 

ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α’/
14-3-2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν.3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 
118/Α’/24-5-2011).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α’/1-8-2017) 
με θέμα «Επωνυμία σχολείων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/
22-9-2015) περί …Μετονομασίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του με αριθ. π.δ. 125/2016 με θέμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016).

6. Το με αριθ. Φ.4.1/ΚΠ/7354/29-6-2018 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Το με αριθ. 3562/15-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την υπ’ αριθ. 122/18-5-2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

9. Την με αριθ. 3/22-2-2018 απόφαση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαινών.

10. Την με αριθ. 3/11-1-2018 Πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/279/132667/
Β1 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
ΜΠΔΣ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2018-2019 και εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών προστίθεται προ-

σωνυμία «Πάρης Κατσούφης».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 141906/Ζ1 (2)
Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Χωροτα-

ξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 

ν.4485/2017 (Α΄114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τo με αριθ. πρωτ. 14736/5-2-2018 έγγραφο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
22255/Ζ1/8-2-2018 συνεδρίαση Συγκλήτου 2951/
29-11-2017), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος (συνεδρίαση 14/ 
6-11-2017).

4. Το υπ’ αριθ. 47323/Z1/21-3-2018 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το 
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 46 

του ν.4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το υπ’ αριθ. 47322/Ζ1/21-3-2018 έγγραφο προς τo 
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η 
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της 
παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 και την υπαγωγή 
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το με αριθ. πρωτ. 273/Υ1/10-7-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουρ-
γού με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

8. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/210/121753/Β1/18-7-2018 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 141956/Ζ1 (3)
Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στις διατά-

ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 

(Α΄114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν.2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθ. 1023/16-03-2018 (αριθ. πρωτ. 2614/ 
22-03-2018 ΦΕΣΕ Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΕΘ) έγγραφο 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία Συγκλή-
του 08-03-2018 -Θέμα 17ι) ύστερα από εισήγηση της 
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Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία 
06-03-2018- Θέμα 15ο).

4. Το αριθ.56272/Ζ1/05-04-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ προς 
την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 
46 του ν.4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθ. 56271/Ζ1/05-04-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ 
προς τo Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζη-
τείται η διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κρι-
τηρίων της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 και 
την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το αριθ. 5919/27-06-2018 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο 
το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 62η/20-06-2018) 
διατυπώνει θετική γνώμη για την υπαγωγή του τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία 
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. 

8. Το με αριθ. πρωτ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουρ-
γού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

9. Τη με αριθ. πρωτ.Φ.1/Γ/234/121681/Β1/18-07-2018 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, οδηγεί στην απονομή 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του 
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 Ι 

   Αριθμ. 141944/Ζ1 (4)
Υπαγωγή Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπι-

στημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 46 του ν.4485/2017 (Α΄114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν.2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τα αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/3897/189/09-10-2017, ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/39775/2050/08-05-2018 έγγραφα του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (αποφάσεις Συγκλήτου 
57/47/28-09-2017, 159/57/24-04-2018 αντίστοιχα), 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων: 
α) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης β) Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της 
Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Επιστημών Γεωπο-
νίας και Δασολογίας (συνεδριάσεις 2η/20-09-2017, 8η/ 
28-03-2018 αντίστοιχα)

4. Τα υπ’ αριθ. 22836/Ζ1/09-02-2018 και 95482/Ζ1/11-
06-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση 
γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των κριτηρίων 
της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 και την υπα-
γωγή των Τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.

5. Τα υπ’ αριθ. 22827/Ζ1/09-02-2018, 95480/Ζ1/11-06-
2018 έγγραφα προς τo Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), 
με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης για την πλή-
ρωση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 46 του 
ν.4485/2017 και την υπαγωγή των Τμημάτων στις πα-
ραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το με αριθ. πρωτ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ.Υπουρ-
γού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων.

8. Τις με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/230/121733/Β1/18-07-
2018 και Φ.1/Γ/293/136314/Β1/16-08-2018 εισηγήσεις 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις οποίες από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Μηχανι-
κών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχο-
λής β) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνι-
κού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 Ι 

   Αριθμ. 272 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 

(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το δεύτερο (Β') εξά-

μηνο έτους 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 «Οργα-

νισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατά-
σταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α'324) 
και του άρθρου 4 του π.δ. 238/2003 (Α' 214).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 
του Υπουργείου Οικονομικών-Γ.Λ.Κ.-Γεν.Δνση Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Διεύθυνση 
Εισοδηματικής Πολιτικής με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (Α' 176)».

4. Την πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. με αριθμό 
124510/10-08-2018 για την αναγκαιότητα της απογευ-
ματινής υπερωριακής απασχόλησης των δύο (2) οδηγών 
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., για το δεύτερο (Β') εξάμηνο 
έτους 2018, διότι ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες επι-
βάλλουν την παρουσία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο 
γραφείο του, σε υπηρεσιακές συσκέψεις, σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις κ.λπ. κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε 
απαιτείται και η παρουσία και απασχόληση των οδηγών 
του.

5. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανω-
τέρω αναφερόμενης απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τρια-
κοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00 €) περίπου, θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 0511 και έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγε-
γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 
μας, οικονομικού έτους 2018.

6. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμό 
Κ.Υ./Ν.Σ.Κ. 3622/09-01-2018, ΑΔΑ: ΩΟΕ5ΟΡΡΕ-8ΝΝ, της 
Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., συνολικού 
ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €), που 
αφορά σε ολόκληρο το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής εργασίας για τους δύο 
(2) οδηγούς του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., για το δεύτερο (Β') 
εξάμηνο του έτους 2018, μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

Η παρουσία και απασχόληση των οδηγών, κατά τις 
απογευματινές ώρες, θα διαπιστώνεται από το βιβλίο 
κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και θα βεβαιώ-
νεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 66873/23485 (6)
Έγκριση της 492/2018 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης δύο (2) 

προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή 

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 Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
μετά τη τροποποίησή του από τον ν.4555/2012 (Α΄133), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση 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-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α’/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α’/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/Α’/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
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9. Την 2095/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Πειραιώς, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο 
Δημήτριος Πυροβολικός του Γεωργίου και η Λαμπρινή 
Καραμάνη του Κωνσταντίνου συνδέονται με το Δήμο 
Πειραιά με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την αρχική ημε-
ροχρονολογία πρόσληψης εκάστου εξ αυτών και υπο-
χρεώνει το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως 
και νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες των εναγόντων 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους και να τους απασχολεί 
στην αντίστοιχη θέση και ειδικότητα, καταβάλλοντάς 
τους και τις αντίστοιχες αποδοχές της θέσης τους από τις 
20-8-2017 και εφεξής.

10. Την 367/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Πειραιά, περί μη άσκησης έφεσης κατά 
της ανωτέρω 2095/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά.

11. Το 1728/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου 
Πειραιά.

12. Την 492/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Πειραιά, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφα-
σης.

13. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνω-
ρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες 
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, πα-
ράγει 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, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 492/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης δύο (2) προσω-
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

Πυροβολικός Δημήτριος 
του Γεωργίου

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Καραμάνη Λαμπρινή 
του Κωνσταντίνου

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα-
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Πειραιά. 
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
11.000,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 20.6021.01 και 
20.6052.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά, 
οικονομικού έτους 2018, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
36.500,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών 
ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 70771/24694 (7)
Έγκριση της 104/2018 απόφασης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδεί-

ας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπά-

των - Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», περί σύστασης 

δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρ-

μογή 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 Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α’/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ 
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονο-
μή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση 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-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστι-
κές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α’/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/Α’/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Την 975/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την 
οποία αναγνωρίστηκε ότι η Ασημίνα Βασδέκη του Φωτί-
ου και η Αικατερίνη Μάρκου του Σταματίου συνδέονται 
με το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και με το ΝΠΔΔ «Οργα-
νισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Σπάτων - Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» με συμβάσεις εξαρ-
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

10. Την ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 514025/2740/2016 έφεση του 
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 
Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων- 
Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» κατά της ανωτέρω 975/2015 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Την 495/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, περί παραίτησης 
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος από την ήδη ασκηθείσα 
ανωτέρω ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 514025/2740/2016 έφεση του 
κατά της 975/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών.

12. Την 81/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περι-
βάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», 
περί παραίτησης του ΝΠΔΔ από την ήδη ασκηθείσα 
ανωτέρω ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 514025/2740/2016 έφεση του 
κατά της 975/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών.

13. Την από 30-01-2018 Έκθεση Πρακτικών του Μο-
νομελούς Εφετείου Αθηνών περί Παραίτησης του Δή-
μου Σπάτων - Αρτέμιδος και με του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 
Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων 
- Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» από το δικόγραφο της ΓΑΚ/
ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 514025/2740/2016 έφεσης κατά της 975/2015 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14. Το 6998/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

15. Την 104/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟ-
ΦΩΝ», περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

16. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνω-
ρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες 
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, πα-
ράγει 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, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 104/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτι-
σμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - 
Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφα-
σης, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ 
του Φωτίου

ΠΕ Διοικητικού 1

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ 
του Σταματίου

ΥΕ
Εργατών 
καθαριότητας

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
10.904,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 10-6021.001 και 
10-6054.001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανι-
σμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Σπάτων - Αρτέμιδος - Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», οικονομικού έτους 
2018, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 32.712,00 € περίπου 
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολο-
γισμών των επόμενων οικονομικών ετών. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

 Ι 

    Αριθμ. 49103 (8)
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδεί-

ου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΜΕΛΩΤΡΟΠΙΟ» .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 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-
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α’/1966),

γ) του άρθρου 10 του ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004),

ε) την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση (ΦΕΚ 123/Β’/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου 
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για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,

στ) την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31-3-2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών, ή παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21881/09-03-2018 αίτηση εκ 
μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «Ευθυμίου Παρα-
σκευή - Μπράχου Μαρία ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕ-
ΛΩΤΡΟΠΙΟ ΙΚΕ», περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ωδείου και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Την από 31-05-2018 Έκθεση Αυτοψίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία αναφέρε-
ται στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κανάρη 20 και 
Πολυμέρη στο Βόλο και διαβιβάστηκε στο Δήμο Βόλου 
με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1432/83335/07-06-2018 διαβι-
βαστικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην εταιρία με την επωνυμία «Ευθυ-
μίου Παρασκευή - Μπράχου Μαρία ΙΚΕ» και διακριτικό 
τίτλο «ΜΕΛΩΤΡΟΠΙΟ ΙΚΕ», όπως νομίμως εκπροσωπείται 
από τις Ευθυμίου Παρασκευή και Μπράχου Μαρία, Άδεια 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί 
στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κανάρη 20 και 
Πολυμέρη στο Βόλο και με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΜΕ-
ΛΩΤΡΟΠΙΟ».

2. Στο Ωδείο θα λειτουργήσουν οι εξής σχολές και 
τμήματα:

α) Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συν-
θέσεως, με τμήματα:

1. Αρμονίας
2. Αντιστίξεως και φυγής
3. Συνθέσεως
4. Ενοργανώσεως.
β) Σχολή Ενόργανου Μουσικής, με τμήματα:
1. Πλήκτρων
2. Εγχόρδων
3. Πνευστών
4. Κρουστών οργάνων
5. Κλασικής κιθάρας.
γ) Σχολή Μονωδίας, με τμήματα:
1. Μονωδίας
2. Μελοδραματικής.
δ) Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής.
ε) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 11 Ιουνίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ   

(9)

 Παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης αποφάσεων 

για ρύθμιση οφειλόμενων συνδρόμων μελών Επι-

μελητηρίου Ζακύνθου .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Αριθμ. συν. 5/25.6.2018) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 75 του 

ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171/13/11/2017) «.... Με απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η δυνατότητα πλη-
ρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών 
Επιμελητηρίων».

Β) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 69 του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13/11/2017) «....Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να μεταβιβάζει μέρος 
των αρμοδιοτήτων του στην Διοικητική Επιτροπή».

Γ) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη του προϋπολογισμού.

Δ) την ανάγκη για παροχή μεταβίβασης της αρμοδιό-
τητας έκδοσης αποφάσεων για την ρύθμιση οφειλομέ-
νων συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, 
για την εύρυθμη λειτουργία του, αποφάσισε:

Α) Μεταβιβάζει στην Διοικητική Επιτροπή του ίδιου 
Επιμελητηρίου την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων 
για την ρύθμιση δυνατότητας πληρωμής σε δόσεις μη 
καταβλειθησών συνδρομών μελών Επιμελητηρίου Ζα-
κύνθου.

Β) Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι 
την ανάκλησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 25 Ιουνίου 2018 

 Ο Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΤΤΗΣ   

 Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10) 

 Στην 2824.23/54669/2018 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2924/19. 07.2018 (τ. Β’) στη σελίδα 37075 στην 
β΄ στήλη, στον 12 στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «…./42739/15/02-12-2015….»,
στο ορθό: «…/36500/2018/17-05-2018…..» .

 (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής)  
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*02042682709180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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