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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

2

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

3

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας ως προς το άρθρου
20 αυτού.

4

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

5

Έγκριση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας του
τμήματος Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων κατά τις ημέρες λαϊκών αγορών.

6

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 156963/
12-07-2017 (ΦΕΚ 2640/Β΄/28-07-2017, ΑΔΑ ΩΤΖΑΟΡ1Φ - Θ40) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.

7

Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την αριθμ. 2512/Π08/4/00155/Ε/
ν. 3299/2004/11.04.2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου
(ΦΕΚ 973/Β΄/18.06.2007).

8

Προσθήκη Σχολών στο «ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΚΑ».

Αρ. Φύλλου 3978

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 859
(1)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής»,
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2639/
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».
7. Την αριθμ 105/10.2.2017 απόφαση της Ε.Α.ΙΥ.Α. με
θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ Β΄ 606/24.2.2017).
8. Την αριθμ. 359/16.5.2017 αίτηση της «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047
Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με την οποία δηλώνεται η μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE)
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με την επωνυμία «THESSALONIKI IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «THESSALONIKI IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ», με
Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
9. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 105/10.2.2017 απόφασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» (ΦΕΚ Β΄ 606/
24.2.2017) ως προς την μετατροπή μόνο της επωνυμίας
και της νομικής μορφής της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης από «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σε «THESSALONIKI IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε. με δ.τ.
THESSALONIKI IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ», με Α.Φ.Μ.
095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Ασκληπιού 10, νομίμως εκπροσωπούμενης
από τον Φώτιο Γκουτζιούλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 856
(2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι. Υ. Α.)».
3. Η αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

Τεύχος Β’ 3978/15.11.2017

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των
Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την αριθμ. 103/10.2.2017 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»
στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΦΕΚ Β΄ 606/24.2.2017).
8. Την αριθμ. 359/16.5.2017 αίτηση της «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047
Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με την οποία δηλώνεται η μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE)
με την επωνυμία «THESSALONIKIIVF CENTER -ΚΕΝΤΡΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «THESSALONIKI IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ», με
Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
9. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 103/10.2.2017 απόφασης
της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Β΄ 606/24.2.2017) ως προς την μετατροπή
μόνο της επωνυμίας και της νομικής μορφής της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ.
095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε «THESSALONIKI
IVF CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «THESSALONIKI IVF
CENTER - ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ», με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Ασκληπιού
10, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Φώτιο Γκουτζιούλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Τεύχος Β’ 3978/15.11.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 88195/31286
(3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας ως προς το άρθρου
20 αυτού.
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 των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016)
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
(ΦΕΚ 94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και
άλλες διατάξεις».
10. Την αριθμ. 11728/9780/09.5.2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 1379/τ. Β΄/29.05.2014) περί ψήφισης του ΟΕΥ του
Δήμου Παιανίας.
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11. Την 2/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Παιανίας περί τροποποίησης του ΟΕΥ του
Δήμου Παιανίας.
12. Την 157/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου
Παιανίας ως προς το άρθρο 20 αυτού.
13. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, όπως διατυπώθηκε
στο αριθμ. 8/2017 πρακτικό του.
14. Την 115/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας.
15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 157/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ
του Δήμου Παιανίας ως προς το άρθρο 20 αυτού και
συστήνονται οι παρακάτω νέες οργανικές θέσεις στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ως εξής:
• ΔΕ Οδηγών: δέκα (10) θέσεις.
• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δεκαοκτώ (18) θέσεις.
• ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (αρπάγη): τρεις
(3) θέσεις.
• ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (J.C.B.): δύο (2)
θέσεις.
• ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου: δύο (2) θέσεις.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
224.781,00 ευρώ για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 20-6011.001. Για τα επόμενα έτη
προκαλείται δαπάνη ύψους 899.124,00 ευρώ η οποία
θα προβλέπεται στους προϋπολογισμούς των επόμενων
ετών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11728/9780/09.5.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1379/τ. Β΄/29.05.2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
Ι

Αριθμ. 164116
(4)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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β. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
γ. 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.
δ. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειας και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
στ. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.ΔΔ./26-05-2017, με την
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης
Βασίλειος του Πολυκάρπου.
3. Του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ΄ του ν.δ. 86/1969
(ΦΕΚ 7 Α΄/1969) «Περί δασικού κώδικα», όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975
(ΦΕΚ 205 Α΄/1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».
4. Το άρθρο 3 παρ. 5 της αριθμ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757 Β΄/1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ
1188 Β΄/1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68 Β΄/1998),
87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581 Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και
της Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/01-9-2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄/
2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π 8353/276/Ε103/
23-2-2012 (ΦΕΚ 415 Β΄/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
5. Την αριθμ. 159489/1969/31.7.2017 (ΦΕΚ 2809/τ.
Β΄/10-08-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την
κυνηγετική περίοδο 2017 -2018».
6. Το γεγονός ότι κάθε χειμώνα, στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, επικρατούν
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημαντικά μειωμένη, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών
συνθηκών, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην
περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) κατά τη διάρκεια της
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κυνηγετικής περιόδου 2017-2018, σε περίπτωση που
επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:
α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969,
996/1971, του ν. 177/1975 και της αριθμ. 414985/
29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.
Η εφαρμογή και η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής
Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα
Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και
μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 13640
(5)
Έγκριση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας του
τμήματος Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων κατά τις ημέρες λαϊκών αγορών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου 65, 214, 238, 280 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, ν. 3584/2007
(Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 138).
4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 πράξεως
νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων
ταύτης» (Α΄ 126), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του
αρθρ. 23 παρ. 1 και 2 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο
δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195).
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7. Τις αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 και ΔΙΑΔΠ/
Φ.Β.1/22088/3. 11.2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας.
8. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στο με αριθμ. 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017
ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΨΨ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) αναφορικά με το διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του
Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ και τις διατάξεις των άρθρων
28 και 28Α τ.ν. 4325/2015.
9. Την αριθμ. 257/28.07.2017 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας Νομού Πέλλας για την
καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας του Τμήματος Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων του
Δήμου Πέλλας κατά τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών
αγορών.
10. Την αριθμ. 35689/15.9.2017 βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Πέλλας για τη μη πρόκληση
δαπάνης από την καθιέρωση του εν λόγω ωραρίου εργασίας στο Τμήμα Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου λειτουργίας
σε βάρδιες, των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, ως εξής:
Α) Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης:
Καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου κατά την ημέρα
Τετάρτη (ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης) ενός υπαλλήλου ειδικότητας Οδηγού Απορριμματοφόρου και έως πέντε (5)
συνολικά υπαλλήλων ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας, σε δύο (2) βάρδιες, για όλο το έτος, ως εξής:
1η βάρδια: Πρωινή εργασία στην αποκομιδή από
έναρξη βάρδιας και για τέσσερις (4) ώρες.
2η βάρδια: από 14.30 μ.μ. έως τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου ωραρίου.
Β) Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών:
Καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου κατά την ημέρα
Πέμπτη (ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών) ενός υπαλλήλου ειδικότητας
Οδηγού Απορριμματοφόρου και έως πέντε (5) συνολικά
υπαλλήλων ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας, σε δύο
(2) βάρδιες, για όλο το έτος, ως εξής:
1η βάρδια: Πρωινή εργασία στην αποκομιδή, από
έναρξη βάρδιας και για τέσσερις (4) ώρες.
2η βάρδια: από 14.30 μ.μ. έως τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου ωραρίου.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 270041
(6)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 156963/
12-07-2017 (ΦΕΚ 2640/Β΄/28-07-2017, ΑΔΑ
ΩΤΖΑΟΡ1Φ - Θ40) απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν (ΦΕΚ 87/Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε
άρθρο 28 Α στο ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄).
5. Την αριθμ.15870/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250/τ.
ΥΟΔΔ/26-05-2017 και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ:ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4369/2016
(ΦΕΚ 33/Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄) και το άρθρο 2 του
ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α΄).
8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 60/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
10. Την αριθμ. 156963/12-07-2017 (ΦΕΚ 2640/Β΄/
28-07-2017, ΑΔΑ ΩΤΖΑΟΡ1Φ-Θ40) απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. 156963/12-07-2017
(ΦΕΚ 2640/Β΄/28-07-2017, ΑΔΑ ΩΤΖΑΟΡ1Φ-Θ40) από-
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φαση του Συντονιστή της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. ως προς τον
τίτλο-θέμα «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», συμπληρώνοντας στο τέλος αυτού «και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου εποπτείας της».
2. Συμπληρώνουμε στην παράγραφο 4 του αποφασιστικού μέρους της ως άνω απόφασης δεύτερο εδάφιο
ως εξής, «Στην Επιτροπή μετέχει επίσης χωρίς δικαίωμα
ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου».
Κατά τα λοιπά η αριθμ. 156963/12-07-2017 απόφαση
του Συντονιστή της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 276319/63326
(7)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την αριθμ. 2512/Π08/4/00155/Ε/
ν. 3299/2004/11.04.2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου
(ΦΕΚ 973/Β΄/18.06.2007).
Με την αριθμ. 226782/51953/Π08/4/00155/Ε/
ν. 3299/2004/26-10-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιείται η αριθμ. 2512/Π08/
4/00155/Ε/ν. 3299/2004/11.04.2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 973/
Β΄/18.06.2007), ως προς την δυναμικότητα της ξενοδοχειακής μονάδας και τις θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής
μονάδας αυξάνεται από 3 διαμερίσματα - 11 κλίνες σε
4 διαμερίσματα -14 κλίνες και ότι από την υλοποίηση
της επένδυσης δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, έναντι μιας (1) που προβλεπόταν στην αριθμ.
2512/Π08/4/00155/Ε/ν. 3299/2004/11.04.2007 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης με την αριθμ. 226782/51953/Π08/4/00155/Ε/
ν. 3299/2004/26-10-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, πιστοποιείται η ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας Α΄ τάξης δυναμικότητας 4 διαμερισμάτων - 14 κλινών, στο Κάστρο Μονεμβάσιας του Δήμου Μονεμβάσιας του Νομού Λακωνίας
και η οριστικοποίηση του κόστους αυτής, στο ποσό των
πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (523.000,00 € ).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
ευρώ (287.650,00 €), που αποτελεί ποσοστό 55 % του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ποσού πεντακοσίων
είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (523.000,00 € ).
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Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ
(235.350,00 €), που αποτελεί ποσοστό 45 % του επιλέξιμου αποδεκτού κόστους της επένδυσης, ποσού πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (523.000,00 € ).
Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση
μεσοπρόθεσμου τραπεζικού δανείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η
04-04-2017. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Από την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων ογδόντα
επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (287.650,00 €),
ήτοι ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (143.825,00 €), στην επιχείρηση
«ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία και θα καταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης προκύπτει ως
διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους
διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
ευρώ (287.650,00 €), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με
την αριθμ. 226782/51953/Π08/4/00155/ Ε/ν. 3299/2004/
26-10-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αφού αφαιρεθεί από αυτό, το ποσό της 1ης δόσης
της επιχορήγησης ύψους εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (143.825,00 €), που
έχει ήδη καταβληθεί, μετά την πιστοποίηση υλοποίησης
του 50 % του εγκριθέντος έργου.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του ν. 3908/2011 και του
π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 2394
(8)
Προσθήκη Σχολών στο «ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΚΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. 1 τομέας στ στοιχείο 28 ν. 3463/2006,
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010,
2. την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010,
3. τις διατάξεις του Β. Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ7/Α΄/1966),
4. τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως
θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας
των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976)
και του από 11-11-1957 β.δ/τος «Περί κυρώσεως του
εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης»
(ΦΕΚ 229/Α΄/1957),
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5. την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/
1216/31.03.2011 (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τ. Β΄),
6. το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 302/Α΄/24-12-2003),
7. την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994
(ΦΕΚ 123/Β΄/23-2-1994) απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων,
8. την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/26852 απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισμού «χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Ωδείου στον Γεώργιο Τσακόπουλο»
(ΦΕΚ 665/τ. Β΄/1-8-1996),
9. την αριθμ. 806/11-7-2014 απόφαση του Δημάρχου
Παπάγου - Χολαργού «Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας
του Ωδείου Κατερίνας Μάσκα» (ΦΕΚ 2029/τ. Β΄/25-7-2014),

48393

10. την αριθμ. 23469/21/09/2017 αίτηση της Τσακοπούλου Άρτεμις, ως και τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:
Την προσθήκη των εξής σχολών:
α. Σχολή Ενόργανης Μουσικής τμήμα κλαβικύμβαλου
(τσέμπαλο), β. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας, γ. Σχολή
Άρπας στο «ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΚΑ», που εδρεύει στην
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, επί της οδού Κ. Βερσή 49.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Χολαργός, 30 Οκτωβρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

48394
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02039781511170008*

